
 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2014 (ALV) van de Nederlandse Vereniging van Erfpachters (NLVE) op dinsdag 

25 november 2014 van 20.00 tot 22.00 uur 

Locatie : De Bron, Hugo de Vrieslaan 2, 1097 ED Amsterdam 

Aanwezig: bestuur, Ellman, Griffioen, Yang, Renshof, Luub, heer en mevrouw van Rijn, van Beek-Derksen, van 

Spronsen, Wolffensperger, Koedam en van Aalsande. 

1.    Opening, door Otto Koppen, voorzitter. 

2. Agenda, de agenda is ongewijzigd vastgesteld 

3.       Verkort verslag NLVE 2013 behandeld 

4.       Jaarverslag 2013: vastgesteld zonder wijzigingen (op de website) 

5.       Stand van zaken algemeen, ontwikkelingen, beleid. 

  - Ledenaantal verschuift enigszins doordat sommigen hun erfpachtgrond hebben aangekocht, conflicten zijn 

beslecht en sinds we breder georiënteerd zijn op landelijk gebied veel Amsterdamse leden ook naar SEBA onze 

dochterstichting vertrokken. 

Activiteiten 2013 NLVE 

Algemeen overleg/groepen erfpachters/lobby: 

-Staatsbosbeheer, begonnen met overleg en ontwikkeling van algemene voorwaarden 2014/2015. 

Overleg is lastig, ze zitten niet te wachten op kritiek, maar er ligt nu een concept om de canon niet meer dan 30% te 

verhogen. 

-Bij Natuurmonumenten hebben we meegewerkt  een stichting op te richten voor erfpachters van 

Natuurmonumenten en zijn nu al twee jaar in overleg over een nieuw set voorwaarden. 

Overleg gaat nu redelijk goed doordat er een nieuw directie lid bij Natuurmonumenten is die wel open staan voor 

kritiek over de nu belachelijke hoge herzieningen. 

-Erfpachters Zaandam. Hebben zich ook verenigd na aanleiding van aanleiding van conflicten over de aankoop van 

hun grond. 

Conflict betrof een raadsbesluit waardoor o.a. de aankoopprijs van grond van 30.000 na 70.000 in een nacht tijd 

werd verhoogd. 

-Waddeneilanden 

Op Texel en Schiermonnikoog zijn de opgerichte stichtingen zelfstandig verder gegaan nadat we ze op weg hebben 

geholpen. Terschelling heeft eigen koers uitgezet. 

-Ministerie van Binnenlandse zaken. 



In de loop der jaren zijn er een 8-tal gesprekken geweest met binnenlandse zaken over de erfpachtproblematiek. We 

hebben gewezen op de valkuilen die er momenteel zijn  wat betreft herzieningen en bijvoorbeeld met contracten 

voor bepaalde tijd. 

Gesprekken gaan over het invoeren van evt. modelcontracten en wetswijzigingen. 

Gesprekken momenteel ook met wat hogere ambtenaren bij het ministerie die wel een luisterend oor hebben, zeker 

waar het de consumentenbescherming betreft. 

-NMA, Nederlandse Mededingings Autoriteit, gesprek hiermee heeft nog weinig opgeleverd. 

-NVB, Nederlandse Vereniging van Banken; Voor particuliere erfpachtcontracten zijn er richtlijnen opgesteld voor 

voorwaarden in contracten om ze financierbaar te krijgen bij de banken. Hier zijn veel partijen bij betrokken 

waardoor het overleg erg traag gaat. 

-Erfpachters van vakantie huisjes op bungalowparken( Zeeland/Drenthe) 

Kernprobleem is de vergoeding van de waarde voor de opstallen bij einde erfpacht. Contracten na 1992 afgesloten 

zijn verplicht een opstalvergoeding bij einde erfpacht uit te keren, bij oudere contracten is nog veel ellende. 

Mensen zijn vaak erg onwetend bij de aankoop van onroerend goed op erfpachtgrond, zelfs als er deskundigen zoals 

makelaars en notarissen bij betrokken zijn. 

Voorbeeld van aankoop duur pand op een Waddeneiland voor 350.000 euro waar het erfpacht contract nog maar 

twee jaar liep en er geen recht was op opstalvergoeding. 

-Amsterdamse erfpacht. 

Referendum, NLVE dicht bij betrokken geweest, waar SEBA kartrekker  was. 

Is succes geworden. PVDA zit nu niet in de coalitie wat historisch is en mogelijkheden biedt voor verder overleg.( 

Wordt vervolgd). 

-OGA( Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam) 

Er zijn diverse overleggen geweest over algemene zaken en individuele gevallen. Kort gezegd is OGA een 

uitvoeringsorgaan met weinig beslissingsbevoegdheid. Overleg gaat zeer traag en ze maken erg veel fouten. 

-Corten & De Geer 

Onze z.g. huisadvocaten, gespecialiseerd in erfpacht. Met hen hebben we veel contact en overleg betreft 

Amsterdamse problematiek en individuele gevallen. 

-SEBA, dochter Stichting voor Amsterdamse erfpacht. 

Koen de Lange voorzitter, Otto is secretaris en betrokken bij alle activiteiten. 

- Federatie Particulier Grondbezit. 

Overleg/advies over het opzetten van nieuwe erfpachtcontracten vooral ook om ze financierbaar te maken. 

-Algemeen: Veel aanwezigheid van NLVE bij debatten en seminars.  

 

6.          Ontwikkelingen Amsterdams erfpachtstelsel. 



Het referendum was door SEBA gelanceerd nadat er diverse overleggen zijn geweest met OGA over de voorgestelde 

nieuwe voorwaarden die na onze mening geen echte verbeteringen waren. 

Het aantal handtekeningen om tot een referendum te komen is gehaald, maar uiteindelijk is het hele raadsbesluit 

ingetrokken door de gemeente Amsterdam om het referendum te ontwijken. 

NLVE heeft zich ingespannen om stemadvies voor de Gemeentelijke verkiezingen te geven voor wat betreft het 

erfpachtstelsel. 

-Nu wijzigt de Gemeente nog éénzijdig oude contracten, doordat er vaak nog een éénzijdig wijzigingsbeding in de 

voorwaarden staan. 

Het gerechtshof heeft laatst een uitspraak gedaan (zaak aangespannen door SEBA) waarin deze voorwaarde is 

vernietigd. 

Of dit als gevolg heeft dat alle éénzijdige wijzigingen vernietigd kunnen worden (indexeringen) is nog de vraag. Zou 

logisch zijn maar er staat veel op het spel voor de gemeente ( vooral geld!) 

Nu  de VVD in de coalitie van de gemeenteraad zit, wil wethouder van den Burg zo snel mogelijk de het 

erfpachtstelsel in Amsterdam vernieuwen wat hij ook in zijn verkiezingsprogramma had toegezegd. 

Doel daarbij is de mogelijk te geven om de canon eeuwigdurend af te kunnen kopen en de voorwaarden duidelijk en 

transparant te laten worden. 

Er ligt nu een werkdocument hoe de gemeente( vd Werf) het proces wil vormgeven tot vernieuwing van de erfpacht 

voorwaarden. Het betreft een 38 pagina’s dik document met als doel is dit in 2016 afgerond te kunnen hebben. 

Het is helaas een erg langzaam proces doordat er veel partijen bij betrokken zijn en zijnswijzen geformuleerd 

moeten worden en commissies worden aangesteld van deskundigen. 

Veel partijen zijn daarbij vertegenwoordigd, helaas wordt bij deze commissie waardebepaling de NLVE  en SEBA niet 

betrokken. 

Wel zijn er gesprekken met OGA, en luisteren ze naar onze ( SEBA) standpunten betreft taxatiemethodiek, maar het 

lijkt erop dat ze er niets mee doen en de gesprekken vooralsnog alleen voor de vorm zijn. 

Groot punt is natuurlijk de waardebepalingen.  

Wat nu belangrijk is, is duidelijkheid en transparantie te verkrijgen in de totstandkoming van de afkoopsom. Als in 

2016 alle erfpachters van de Gemeente Amsterdam over kunnen stappen naar de nieuwe voorwaarden wil dat niet 

zeggen dat iedereen ook zijn canon gaat afkopen of kan afkopen. 

-Vraag uit de zaal of de mogelijkheid gaat komen om grond in vol eigendom te kunnen krijgen. 

Dit is momenteel niet aan de orde bij de voorstellen die nu liggen in Amsterdam. Erfpacht in uitontwikkelde 

stedelijke gebieden is weinig zinvol meer en de Gemeente Den Haag heeft haar erfpachters ook de mogelijkheid 

gegeven om voor een relatief klein bedrag te kunnen kopen nadat ze eerst de canon eeuwig durend hebben 

afgekocht.  

Een ontwikkeling bij verkoop nieuwbouw is ook dat objecten aangeboden worden voor een lagere prijs dan bij vol 

eigendom om het aantrekkelijker te maken. Door de erfpacht canon die er dan op drukt, compenseert het “verlies” 

weer. 

Vraag is ook of het überhaupt dan wel goedkoper is uiteindelijk... 



Aan de orde geweest door vraag van aanwezige; de canonbepaling van bedrijfspanden. Hier kan het een groot 

verschil maken welke bestemming er op het pand of de geplande aan/opbouw zit. De gemeente zal uit zich zelf de 

burger niet over inlichten, bestemmingswijziging van een deel van het bedrijfspand 

(winkelruimte/kantoorruimte/opslag kan veel voordeel bieden. 

Bij woonhuizen zou het niet mogen kunnen dat als je bv een dakkapel plaatst de canon hoger wordt. 

-Vinkeveen, erfpachters Bisdom Utrecht: 

Bisdom heeft de erfpacht portefeuille uit handen gegeven aan een Rentmeesterkantoor, die de pacht marktconform 

wil maken zoals momenteel bijna alle particuliere verpachters proberen te doen. 

Opmerkelijk hierbij ook weer, dat wat ooit is begonnen (de erfpacht), uit sociaal oogpunt, nu als melkkoe wordt 

gebruikt. 

Vaak wordt de waarde bepaald door dit soort particuliere verpachters na aanleiding van de gewenste canon, wat 

natuurlijk erg idioot is. 

Mogelijke oplossing is toch maar weer bundelen van krachten als erfpachters en gezamenlijk in overleg treden. De 

NLVE roept deze erfpachters op zich te verenigen/bundelen en te melden bij de NLVE zoals ook gaande is bij 

Stichting Erfpachters Natuurmonumenten. 

Advocaatkosten als particulier kunnen erg oplopen en is vaak niet te doen. Zich verenigen is veelal het verstandigste.  

7.        Financiën, jaarrekening 2013, verslag kascontrolecommissie benoeming, kascontrole commissie   2014    

- Minder inkomsten door minder leden.( van 600 naar 500) 

 -Leden die ondertussen geen belang meer hebben in het lidmaatschap door opgeloste conflicten of aankoop grond( 

particuliere erfpacht) 

 -Doel uiteindelijk is natuurlijk ook dat we niet meer nodig zijn. Daarom ook houden we een       financiële reserve 

aan om één jaar door te kunnen gaan mochten er geen inkomsten meer zijn om zaken af te ronden. 

  - Adviseurskosten: Door professionalisering van onze stichting declareert voorzitter Otto Koppen   voor een paar 

uur per week om zodoende zich vol te kunnen inzetten voor de hoeveelheid diverse activiteiten van de NLVE. 

  - Aktiefonds is vrijgevallen om bij te kunnen dragen aan de financiering van het referendum door SEBA. 

  -Advertentiekosten waren voor de verkiezingen van de Gemeente raad. 

Al met al met succes, door de huidige coalitiesamenstelling bij de Gemeenteraad en de doorbraak op Gemeentelijke 

erfpacht beleid. 

 -Kascontrolecommissieleden waren Eric Verheul en Edu Kisman 

 -Uitkomst: decharge is verleend door de kascontrolecommissie aan het bestuur. 

 -Voor volgend jaar heeft zich aangemeld als commissie lid: Dhr. H.D. van Aalsstede 

8. Bestuurssamenstelling. 

- Vraag naar meer actieve leden om bestuur te kunnen ondersteunen. 

9.  Berichten van leden, afdelingen. 



-Enkele afzeggingen van leden door verminderd belang. Ontwikkeling bij de Waddeneilanden zijn niet gunstig. Het 

advies dat is uitgebracht door de Commissie van der Werf is niet geaccepteerd door Staatsbosbeheer. Het betrof  

advies over taxatiemethodiek  blooteigendom Waddeneilanden. 

10.  Rondvraag. 

 -Voorstel om een email-alert te sturen bij nieuwe ontwikkelingen in erfpachtland. 

 - Nieuw keurmerk ontwikkeld: Erfpacht Oké NLVE. Helaas nog niet kunnen uitdelen , maar uit reacties van partijen 

blijkt dat er wel belangstelling voor is ! 

-Website wordt verder bijgewerkt en geactualiseerd. 

-Suggestie van Rupino Griffioen om bij besprekingen met partijen te vermelden hoe vaak er al overlegd is. Soort 

nummering van besprekingen. 

-Otto heeft besproken met de directeur van OGA om periodiek in overleg te gaan over individuele gevallen waar 

problemen zijn. 

11.  Sluiting. 

 

De voorzitter sluit de vergadering. 


