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VASTSTELLINGSOVEREENKOMST 

 

DE ONDERGETEKENDEN: 

 

1. de heer mr. L.L. ten Wolde in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van de besloten 

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erven Westrik B.V., met statutaire zetel te Huizen 

en kantoorhoudende te (1274 EG) Huizen aan het Kooizand 70, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 32035682, hierna 

te noemen: de “Curator”; 

 

en 

 

2. de heer N. Meijer, burgemeester, domicilie kiezende aan de Graaf Wichman 10 te (1276 KB) 

Huizen, te dezen handelend overeenkomstig artikel 171 van de Gemeentewet ter 

vertegenwoordiging van de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Huizen, gevestigd op het 

adres aan de Graaf Wichman 10 te (1276 KB) Huizen, hierna te noemen: de “Gemeente”, 

 

 

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en ieder een “Partij”, 
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OVERWEGENDE DAT: 

 

a. bij notariële akten d.d. 29 maart 1989 en 15 juli 2008 door de Gemeente als eigenaar aan Erven Westrik 

B.V. meerdere percelen en bijbehorende opstallen in erfpacht zijn uitgegeven; 

 

b. bij vonnis van 12 februari 2019 de rechtbank Midden-Nederland het faillissement heeft uitgesproken 

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Erven Westrik B.V., hierna te noemen: 

“Curanda”, met benoeming van mr. C.P. Lunter tot rechter-commissaris en Curator als zodanig; 

 

c. de Gemeente bij brief van 1 april 2019 de Curator heeft verzocht de erfpachtovereenkomst gestand te 

doen, waarop de Curator met instemming van de rechter-commissaris de Gemeente heeft meegedeeld 

hiertoe niet in staat te zijn; 

 

d. de Gemeente zich op het standpunt heeft gesteld dat Curanda tekort schiet in de nakoming van de 

erfpachtovereenkomst en op die grond de erfpachtovereenkomst kan opzeggen;  

 

e. op 20 november 2019 een bespreking tussen de Gemeente en de Curator heeft plaatsgevonden, 

waarbij Partijen de wens hebben uitgesproken om buiten rechte in goed overleg tot een beëindiging 

van het erfpachtrecht te komen; 

 

f. Partijen, onder het voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring, overeenstemming hebben bereikt 

inhoudende dat de Curator afstand zal doen van het erfpachtrecht van Curanda zoals opgenomen 

onder artikel 5 van deze vaststellingsovereenkomst onder de voorwaarde dat de Gemeente hiervoor 

de Vergoeding voldoet zoals bepaald in artikel 6.1 van deze vaststellingsovereenkomst; 

 

g. Partijen de afspraken met betrekking tot het voormelde wensen vast te leggen in onderhavige 

vaststellingsovereenkomst (hierna: de “Overeenkomst”); 

 

h. Curator verklaart dat ING Bank N.V. (hierna te noemen: de “Hypotheekhouder”) onvoorwaardelijk en 

onherroepelijk heeft toegezegd medewerking te verlenen aan de Overeenkomst, ten blijke waarvan 

een desbetreffende verklaring als bijlage 1 aan deze overeenkomst wordt gehecht; en 

 

i. dat de rechter-commissaris op 28 september 2021 toestemming tot het aangaan van deze 

Overeenkomst heeft verleend. 



 

3 

 

 

1. OMSCHRIJVING REGISTERGOEDEREN 

 

Het recht van erfpacht is gevestigd op: 

 

I. het perceel grond met daarop eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het 

Kooizand 43, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3077, groot twee are en 

drie centiare (2.03 are) op welk perceel in ieder geval is gevestigd een botenloods (Kooizand 43, 

perceelnummer 3077), hierna te noemen: de “Loods”; 

II. het perceel grond met eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het Kooizand 

70 en 70a, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3075, groot twee are en vijf 

centiare (2.05 are) op welk perceel in ieder geval is gevestigd een (verhuurde) bovenwoning met 

op de begane grond een bedrijfsruimte (Kooizand 70, perceelnummer 3075), hierna te noemen: 

de “Woning”; 

III. het perceel grond met eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het Kooizand, 

kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3074, groot negentien are en vijftig 

centiare (19.50 are); 

IV. het perceel grond met eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het Kooizand, 

kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3078, groot vijf are en zestig centiare 

(5.60 are); en 

V. het perceel grond met eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het Kooizand, 

kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 4830, groot twee are en vijftien centiare 

(2.15 are). 

 

Hierna (tezamen) te noemen: de “Registergoederen”. 

 

 

2. UITGIFTE RECHT VAN ERFPACHT 

 

2.1. Het recht van erfpacht is gevestigd, destijds ten behoeve van Curanda, bij twee notariële aktes, 

verleden op respectievelijk 29 maart 1989 en 15 juli 2008, welke aktes zijn ingeschreven ten kantore 

van de dienst van het Kadaster en de Openbare Registers in het register ‘Hypotheken’ op 29 maart 

1989 onder kenmerk Hyp4 9516/5 en 16 juli 2008 onder kenmerk Hyp4 55087/33.  
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3. RECHT VAN HYPOTHEEK RUSTEND OP HET ERFPACHTRECHT 

 

3.1. Op het perceel grond met daarop eventueel aanwezige bebouwing(en), feitelijk gelegen aan het 

Kooizand 43, kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3077, groot twee are en drie 

centiare (2.03 are) op welk perceel in ieder geval is gevestigd de Loods, is ten behoeve van de 

Hypotheekhouder een hypotheekrecht gevestigd. 

 

3.2. Er zijn de Curator geen andere thans gevestigde zekerheden ten aanzien van de onder artikel 1 

genoemde Registergoederen bekend. 

 

4. HUUROVEREENKOMST TEN AANZIEN VAN DE WONING 

 

4.1. Ten aanzien van de Woning is een huurovereenkomst gesloten d.d. 31 oktober 1991 tussen Curanda 

enerzijds en de heer J.Th.C. Schra en mevrouw M. Schra-Boot. Deze huurovereenkomst is als 

bijlage 3.c bij de Overeenkomst gevoegd. De huurprijs bedraagt volgens opgave van de Curator 

thans EURO 210,= per maand. De Curator heeft de Gemeente meegedeeld dat tussen huurder en 

verhuurder op enig moment nader is overeengekomen dat de huurder niet aan de verhuurder betaalt 

voor de levering van water, maar rechtstreeks aan het waterleidingbedrijf. 

 

4.2. De Curator verklaart jegens de Gemeente dat hij en Curanda niet door de huurder op basis van de 

huurovereenkomst als bedoeld in artikel 4.1 zijn aangeschreven tot het opheffen van achterstallig 

onderhoud, noch ook anderszins is aangesproken op wanprestatie onder deze huurovereenkomst. 

Er zijn bij de Curator, die de huurovereenkomst formeel geen gestand heeft gedaan, wel incidentele 

klachten bekend van de huurder over de (onderhouds)toestand van het gehuurde. Correspondentie 

die ziet op de onderhoudstoestand van het gehuurde en van de overige opstallen is als bijlage 2 bij 

deze overeenkomst gevoegd. 

 

4.3. Er zijn de Curator geen andere huurovereenkomsten dan die vermeld in artikel 4.1 ten aanzien van 

de onder artikel 1 genoemde Registergoederen bekend. 

 

5. AFSTAND VAN RECHT VAN ERFPACHT 

 

5.1. De Curator verbindt zich ertoe afstand te doen van het recht van erfpacht op de Registergoederen 

zoals genoemd onder artikel 1, alsook dat de Hypotheekhouder haar hypotheekrecht gevestigd op 

perceel kadastraal bekend gemeente Huizen, sectie E nummer 3077 zal laten royeren, zodat nadien 
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de Registergoederen weer in volle eigendom toebehoren aan de Gemeente. Daartoe wordt aan 

notariskantoor Moulijn Netwerk Notarissen N.V. te (1271 CE) Huizen (Naarderstraat 3) ("de 

Notaris") opdracht verleend. Onderhavige Overeenkomst heeft te gelden als de onherroepelijke en 

onvoorwaardelijke opdracht aan de Notaris tot het verlijden van de akten waarin (i) de afstand van 

het recht van erfpacht als bedoeld in artikel 1 wordt geconstateerd, en (ii) het bestaande 

hypotheekrecht van Hypotheekhouder wordt geroyeerd ("de Akten"). Elk van Partijen is bevoegd 

om, na onvoorwaardelijk worden van de Overeenkomst, de Notaris dienovereenkomstig te 

instrueren. Voorgaande geschiedt onder de voorwaarde dat de Gemeente, bij het verlijden van de 

Akten als in deze bepaling bedoeld, de Vergoeding voldoet zoals bepaald in artikel 6.1 van de 

Overeenkomst. De Notaris zal de Akten niet verlijden zolang de Gemeente niet heeft voldaan aan 

haar verplichting onder artikel 6.2 en zal de Vergoeding niet eerder aan de Curator vrijgeven dan 

nadat de Akten zijn verleden. De Curator en de Hypotheekhouder hebben reeds overeenstemming 

bereikt over de onderlinge verdeling van de door de Gemeente te betalen Vergoeding.  

 

6. TEGENPRESTATIE GEMEENTE 

 

6.1. De Gemeente verbindt zich ertoe om aan de Curator te betalen een ‘all- in' bedrag van € 125.000,- 

(zegge: éénhonderdvijfentwintigduizend euro) (hierna: de “Vergoeding”). In de Vergoeding is 

begrepen onder meer de vergoeding voor het erfpachtrecht, alsook de vergoeding voor kosten en 

schade aan de zijde van de Gemeente. 

 

6.2. De Gemeente verbindt zich ertoe om de Vergoeding te voldoen door middel van overmaking naar 

de derdengeldenrekening nummer IBAN NL02 ABNA 0554 7105 44 ten name van de Notaris, onder 

vermelding van “Vergoeding erfpachtrecht Erven Westrik B.V.”, binnen zeven (7) werkdagen na het 

onvoorwaardelijk worden van de Overeenkomst (zie artikel 11). Partijen streven ernaar dat de Akten 

uiterlijk 1 juli 2022 zijn gepasseerd. 

 

6.3. In het kader van de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting ingevolge artikel 11 van de Wet 

op belastingen van rechtsverkeer, doet de Gemeente een beroep op artikel 15 lid 1 sub c van de 

Wet op belastingen van rechtsverkeer, zodat geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. 

 

6.4. De Curator en de Gemeente gaan ervan uit dat de onderhavige transactie is vrijgesteld van de heffing 

van belastingen.  
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7. RISICO-OVERGANG, STAAT VAN DE REGISTERGOEDEREN, GEBRUIK EN VERREKENING 

 

7.1. Met ingang van de datum waarop de afstand van het erfpachtrecht wordt geformaliseerd door middel 

van het verlijden van de Akten bij de Notaris, komen de Registergoederen voor rekening en risico 

van de Gemeente. 

 

7.2. Het doen van afstand van het recht van erfpacht op onderhavige Registergoederen geschiedt 

respectievelijk zal geschieden in de staat waarin deze zich thans bevinden, met alle daarbij 

behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende 

erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, zonder dat door de Curator ter zake hiervan enige 

andere garantie, vrijwaring en/of recht op schadevergoeding wordt gegeven.  

 

7.3. De Gemeente aanvaardt de (erfpacht van de) Registergoederen in de staat waarin deze zich ten 

tijde van de feitelijke levering blijken te bevinden, aldus 'as-is', derhalve onder meer in verhuurde 

staat zoals opgenomen onder artikel 4 en 6 van de Overeenkomst en ongesaneerd. 

 

7.4. Het is de Gemeente niet toegestaan eventuele vorderingen op Curanda, haar boedel of de Curator 

uit welke hoofde dan ook te verrekenen met of te verdisconteren in de Vergoeding, dan wel betaling 

van de Vergoeding uit welke hoofde dan ook op te schorten. 

 

8. ONDERZOEKSPLICHT 

 

8.1. De Gemeente verklaart volledig bekend te zijn met de aard, de hoedanigheid en de omvang van de 

(erfpacht op de) Registergoederen en aanvaardt deze aard, hoedanigheid, omvang en staat 

onvoorwaardelijk. De Gemeente verklaart expliciet bekend te zijn met de ongesaneerde staat van 

de (erfpacht van de) Registergoederen alsmede de van toepassing zijnde huurovereenkomst. 

 

8.2. Het is de Gemeente bekend dat de Curator de onderhavige Overeenkomst te goeder trouw aangaat, 

maar dat de Curator niet geacht kan worden de gehele feitelijke en juridische situatie te kennen. De 

Curator garandeert niet dat de door haar verstrekte informatie een juiste en/of volledige weergave 

van de situatie is. 
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8.3. De Gemeente is in de gelegenheid gesteld om zich alle informatie te verschaffen door het verrichten 

van die onderzoeken die de Gemeente noodzakelijk heeft geacht; hiertoe heeft de Gemeente onder 

meer een bodemonderzoek verricht. De Gemeente verklaart hierbij dat de Curator aan haar 

informatieplicht heeft voldaan. De juridische en/of feitelijke interpretatie en inschatting van alle 

omstandigheden, gegevens en informatie zijn geheel voor rekening en risico van de Gemeente. Als 

bijlagen 3.a, 3.b en 3.c zijn bij deze overeenkomst gevoegd (a) het eindvonnis d.d. 21 februari 2018 

van de rechtbank Midden-Nederland waarin is bepaald dat (i) de vordering dat de huurovereenkomst 

in strijd met de goede zeden is wordt afgewezen en (ii) dat de huurovereenkomst d.d. 5 april 2016 

nietig is en derhalve de huurovereenkomst d.d. 31 oktober 1991 in de plaats treedt van deze 

overeenkomst; (b) de correspondentie met betrekking tot de huurverlaging, en (c) de 

huurovereenkomst d.d. 31 oktober 1991. 

 

9. GEVOLGEN BIJ NIET-NAKOMING 

 

9.1. Indien de Gemeente niet, niet tijdig of onvolledig betaalt, behoudt de Curator het recht deze 

Overeenkomst te ontbinden.  

 

9.2. Indien op 1 juli 2022 nog geen goedkeuring is verkregen van het college van B&W en de 

gemeenteraad Huizen heeft de Curator het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

 

10. KWIJTING 

 

10.1. Onder de opschortende voorwaarde dat iedere Partij heeft voldaan aan haar of zijn verplichtingen 

uit deze Overeenkomst, verlenen Partijen elkaar over en weer finale kwijting voor al hun 

verplichtingen en eventuele aansprakelijkheden in verband met het faillissement van Curanda. 

Waarbij de kwijting voor de Curator zowel q.q. als pro se geldt. 

 

11. TOTSTANDKOMINGSVOORWAARDE 

 

11.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten onder de voor totstandkoming opschortende voorwaarden dat 

het college van burgemeester en wethouders van Huizen ("het College") en de gemeenteraad van 

Huizen ("de Raad") besluiten tot het aangaan van de Overeenkomst. 
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11.2. De Gemeente spant zich ervoor in dat de opschortende voorwaarden als bedoeld in artikel 11.1 voor 

1 juli 2022 in vervulling zijn gegaan. 

 

12. OVERIGE BEPALINGEN 

 

12.1. De Overeenkomst is een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 7:900 BW. 

 

12.2. De Overeenkomst geeft de volledige rechtsverhouding tussen Partijen weer en vervangt alle 

eventueel eerdere mondelinge en schriftelijke gesloten overeenkomsten tussen Partijen. 

 

12.3. De Overeenkomst wordt van kracht zodra zij, al dan niet in verschillende kopieën, door alle Partijen 

is ondertekend en, gelet op noodzakelijke bestuurlijke besluitvorming (zie artikel 11), 

onvoorwaardelijk is geworden. 

 

12.4. Wijzigingen van deze Overeenkomst zullen Partijen slechts binden indien zij schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

 

12.5. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht en de bevoegde rechter in het 

arrondissement Midden-Nederland is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele 

geschillen, van contractuele of niet-contractuele aard, voortvloeiende uit of verband houdende met 

de Overeenkomst. 

 

13. BIJLAGEN 

 

1. Verklaring ING Bank d.d. 23 februari 2022; 

2. Correspondentie tussen Curator en J.Th. Schra met betrekking tot 

onderhoudstoestand gehuurde en overige opstallen; 

3. a.  vonnis rechtbank Midden-Nederland d.d. 21 februari 2018; 

b. correspondentie met betrekking tot de huurverlaging; 

c.  de huurovereenkomst d.d. 31 oktober 1991. 
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Aldus overeengekomen op _______ februari / maart 2022, 

 

 

 

____________ 

De Curator 

 

 

 

____________ 

De Gemeente 

 


