
TERUGKOMDAG  
JURIDISCH VASTGOED RIJKSOVERHEID

Ben jij vastgoedprofessional bij het Rijk en heb je de opleiding Juridisch Vast-
goed Rijksoverheid al gevolgd? Kom dan op 29 oktober naar de Terugkomdag 
Juridisch Vastgoed Rijksoverheid. NCOI organiseert deze dag in opdracht van de 
Raad voor Vastgoed Rijksoverheid en hij is bedoeld om:
 
 - professionals die het vastgoed van de 

Rijksoverheid aankopen, verkopen en 

exploiteren op de hoogte te brengen 

van de meest recente ontwikkelingen in 

hun vakgebied. Zodat zij helemaal 

up-to-date zijn met alle belangrijke 

onderwerpen over het vastgoed van  

het Rijk.

 - te netwerken met collega’s van andere 

departementen die zich bezighouden 

met vastgoed.

 - daarna weer volop geïnspireerd aan het 

werk gaan.

Kees Wassenaar, opleidingscoördinator bij de 

RVR: “Ik hoop dat de oud-deelnemers van de 

JVR nieuwsgierig zijn naar de nieuwe ontwik-

kelingen en elkaar weer graag willen ontmoe-

ten. Ik kijk uit naar de eerste terugkomdag 

voor de deelnemers en docenten van de 

opleiding Juridisch Vastgoed Rijksoverheid.”

Update je kennis en je netwerk
Uitwisseling van expertise maakt het Rijk een 

belangrijke speler op de vastgoedmarkt. Kom 

naar de terugkomdag en update je kennis 

en je netwerk. Meer informatie vind je op  

ncoi.nl/jvr . Je kunt ook contact opnemen met 

Ilona van der Werf, accountmanager NCOI 

 Opleidingen. E-mail: ivanderwerf@ncoi.nl.

ncoi.nl/jvr 



09.00 - 09.30 uur :     Inloop 

09.30 uur :     Welkom 

09.30 - 11.00 uur   

Titel  :      Staatssteun (in relatie tot vastgoedtransacties)

Sprekers  :     Mark Helfrich

Firma  :     Rijksvastgoedbedrijf

Inhoud  :      Laatste ontwikkelingen rondom de criteria 

voor staatssteun en de aanwezigheid van 

marktconformiteit in relatie tot vastgoed.

11.00 - 11.15 uur	 :					Koffiepauze	

11.15 - 12.45 uur  

Titel  :     Actualiteiten Milieuaspecten

Spreker  :     Johan de Jong

Firma  :     Rijksvastgoedbedrijf

Inhoud  :      Laatste ontwikkelingen op het gebied van 

Programma Aanpak Stikstof (PAS), Chroom 6 

en bodemverontreiniging. 

12.45 - 13.45 uur :     Lunch 

13.45 - 15.15 uur    

Titel  :     Hernieuwbare energie op Rijksgronden 

Spreker  :     Petra Meijboom

Firma  :     Rijksvastgoedbedrijf

Inhoud  :      Laatste ontwikkeling rondom het inzetten 

van Rijksgronden ten behoeve van het halen 

van het Energieakkoord.  De Rijksgronden 

kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor 

windmolenparken en zonneparken. 

15.15 uur :     Afsluiting & borrel 

PROGRAMMA


