
 

                     

Van de voorzitter november 2015 

 

Erfpacht is een actueel thema. Sinds de banken de financiering van particuliere erfpacht ‘op slot’ 

gezet hebben in 2010 wordt er door erfverpachters weer (gedwongen) nagedacht over erfpacht. Ook 

de erfpacht uitgegeven door de overheid ontspringt de dans niet, dispensatie voor financiering van 

de Nederlandse Vereniging van Banken voor overheidserfpacht is tijdelijk.  

De NLVE strijdt samen met SEBA tegen onrechtvaardige erfpacht. Vanaf eind 2011 hebben de 

voorzitters van NLVE en de SEBA een samenwerkingsverband in NivE, Nederlands instituut voor 

Erfpacht. Naast dat u als lid met raad en daad bijgestaan wordt kunt u met kwesties die veel tijd 

kosten en deskundigheid vereisen aankloppen bij NivE tegen het NLVE ledentarief. Daar wordt 

gebruik van gemaakt door individuen en door groepen erfpachters.  

‘Niet praten maar poetsen’ 

Ik realiseer mij dat we voor de leden onvoldoende zichtbaar zijn voor wat onze activiteiten betreft. 

De beperkte tijd die wij hebben gebruiken wij goed, de inzet in het erfpachtdossier ten koste van 

presenteren en communiceren naar de leden. Mogelijk denken enkelen van u “waarom ben ik (nog) 

lid van de NLVE?” Ik kan u aangeven dat als de NLVE er niet was er geen structurele oppositie 

gegeven wordt tegen onredelijke erfpacht. Dat geldt voor het gehele land en zeker voor Amsterdam. 

De politieke omslag in Amsterdam heeft zeker te maken met het erfpachtdossier. Wij zien partijen 

als Staatsbosbeheer die individuen en groepen onbillijk blijven behandelen. De gang naar de rechter 

is kostbaar en tijdrovend. Gelukkig kunnen wij in sommige dossiers de boel nog rechtzetten. SBB 

probeert om ons heen te lopen en te ontkennen dat er een probleem is, wij hebben een lange adem 

en strijden voort. 

De kip met de gouden eieren 

Grond uitgegeven in erfpacht is de beste belegging die je kunt bedenken. Waardering van grond in 

erfpacht uitgegeven (bloot eigendom) is erg ingewikkeld, de bepalingen in overeenkomsten en 

taxatie-instructies maken dat meestal de waarde van een onbebouwde bouwkavel getaxeerd wordt. 

Beperkingen en verplichtingen voor de erfpachters worden meestal niet meegewogen in de 

uiteindelijke canonbepaling. De grondwaardecommissie in Amsterdam maakt het bont met haar 

rapport “Schoon schip’, de erfpachter bezit de gecorrigeerde vervangingswaarde van de stenen. 

Langzaam aan maakt dat onze inzet vruchten afwerpt, de (landelijke) politiek ziet dat het zo niet 

langer kan, de banken financieren particuliere erfpacht mondjesmaat en de erfverpachters moeten 

zich gedwongen aan gaan passen.  

Meerjarenplan/meerjarenslag 

Wij behalen grote en kleine successen. Natuurmonumenten heeft na ruim 3 jaar onderhandeling 

onlangs met de Stichting Erfpachters Natuurmonumenten een akkoord bereikt over de nieuwe 



erfpachtvoorwaarden. Uw voorzitter zat daar ook ruim 3 jaar aan tafel, de NLVE heeft destijds het 

initiatief genomen om deze groep erfpachters te verenigen. De erfpachtsoap op de Waddeneilanden 

duurt voort, die vervolgserie duurt al 5 jaar en de erfpachters zijn nog geen steek opgeschoten. 

Erfpacht Amsterdam is de langste soap die we kennen, die duurt al langer dan 10 jaar. Op individueel 

gebied gebeurt er ook het nodige, meestal is er een probleem bij canonherziening, doordat NivE 

optreedt als deskundige kan de canonherziening meestal flink beperkt blijven. 

Ledengroei/ledenbehoud 

De ontwikkeling in ledengroei valt tegen, vanwege het ledentarief bij hulp door NivE komen er en 

tiental leden per jaar bij, daarnaast enkele groepen die een groepslidmaatschap aanvragen. 

Tegelijkertijd schrijven zich leden uit, verhuizing, groepslidmaatschap, recessie en omdat de NLVE te 

weinig zichtbaar is. Wil de NLVE om tafel kunnen blijven zitten als representatieve 

vertegenwoordiger van de Nederlandse erfpachters dan zullen wij de leden moeten behouden en 

groter moeten worden door ledengroei. Wij zullen in 2016 beter zichtbaar gaan worden voor de 

leden en ook naar buiten toe. Voor de komende maanden staan gesprekken in politiek Den Haag op 

de agenda, de NLVE zal ook daar (weer) haar visitekaartje gaan afgeven. 

Vooruitzicht na 2020 

Ik verwacht dat erfpacht in de komende 5 tot 10 jaar een flinke verandering zal ondergaan. Het 

erfpachtsysteem kan niet langer feodaal blijven, er moeten evenwichtige voorwaarden komen. 

Helaas kennen wij lange perioden voordat een herziening aan de orde is, 10 / 15 / 30 jaar zodat 

slechte voorwaarden niet zomaar weg te contracteren zijn. De overheid houdt erfpachthervormingen 

tegen, niet gek, zij is de grootste erfverpachter in ons land. Als er maar genoeg geroerd wordt dan zal 

de overheid ook moeten bewegen. Wij spreken (particuliere) erfverpachters aan op hun 

maatschappelijke verplichting om eerlijke voorwaarden te hanteren, de meesten hebben daar (nog) 

geen oren naar, de inkomsten zijn te groot.  

 

Activiteiten NLVE 2014 

Overleggen ministerie Binnenlandse Zaken over particuliere Erfpacht (banken, grote groene 

erfverpachters, NVB, notariaat,  diverse belanghebbenden ) 

Bijwonen presentatie SBB nieuwe erfpachtvoorwaarden 2015 

Evaluatiebijeenkomst Nederlandse Vereniging van Banken 

Onderhandelingen Natuurmonumenten nieuwe erfpachtvoorwaarden 

Ondersteuning individuele erfpachters Staatsbosbeheer/Recreatieschap 

Spaarnwoude/Natuurmonumenten en anderen. 

 

Activiteiten AMSTERDAM 2014 

Erfpacht referendum Amsterdam via SEBA (mogelijk in 2016 weer actueel) NLVE heeft dit ook 

financieel ondersteund. 

Gesprekken met Burgermeester/Wethouders/Raadsleden (loopt door tot in 2016) 



Gesprekken met Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (OGA). Gesprekken over individuele 

problematiek (2014/2015) blijven liggen bij OGA vanwege onderbezetting en de uitwerking van 

nieuwe erfpachtstelsel (o.a. erfpachters Geerdinkhof/gevolg geven aan uitspraak rechtszaak NLVE 

2009) 

Rechtszaak SEBA gemeente Amsterdam 

Ondersteuning individuele erfpachters particuliere/gemeentelijke erfpacht 

 

 

Otto Koppen 

Voorzitter NLVE 

 

 

 

 


