
1 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 2013 (ALV) van de Nederlandse 

Vereniging van Erfpachters (NLVE) op dinsdag 14 mei 2013.20.00 tot 22.00 uur 

Locatie Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX, Amsterdam-Zuid  

Aanwezig: bestuur (met uitzondering van Dhr. Griffioen), 

Kloes, Van Bennekum, Stam, Verheul, Wuis, Munniksma, Vermij, Claassen, Bleeker, Wolffensperger, 

Honnebier, Koedam en Daams. 

Afgemeld: Kisman, Peeters, Pullens, Bakker, Tepper  

 

1. Opening, door Otto Koppen, voorzitter. 

2. Agenda, vastgesteld 

3. Verkort verslag NLVE 2012: vastgesteld zonder wijzigingen. 

4. Jaarverslag 2012: vastgesteld zonder wijzigingen.  

5. Stand van zaken, ontwikkelingen, beleid, juridische steun tegen ledentarief, relatie met 

SEBA, SET, VEH. 

Juridische steun, kan nu voor leden, geboden worden door Otto Koppen tegen een 

ledentarief van 100 Euro per uur + BTW. Dit ter aanvulling op advies, suggesties, en 

doorverwijzing naar externe advocatuur. De NLVE heeft veel kennis in huis en die moeten we 

benutten om de erfpachters te ondersteunen. 

We opereren nu steeds meer landelijk dan voorheen, vooral in kwesties met grote ‘groene’ 

erfverpachters zoals Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer welke laatste sinds 2009 met 

nieuwe canon voorstellen kwam en door verzet onder de erfpachters en in de politiek de 

zaak een tijdje in de ijskast heeft gehouden. In 2012 kwamen ze met terugwerkende kracht 

alsnog met nieuwe voorwaarden en canonherzieningen. 

Staatsbosbeheer is een (semi) overheidsorgaan en als zodanig aan te spreken op behoorlijk 

bestuur.  

NLVE is in contact met Natuurmonumenten (via SENM) en het ziet er naar uit dat zij een van 

eersten zullen zijn die geneigd zijn om inderdaad hun erfpachtvoorwaarden te willen 

aanpassen. Eerlijke veilige en transparante erfpacht. 

Er is samenwerking met SEBA voor Amsterdamse erfpachtzaken. Koen de Lange, die 

voorzitter is van die vereniging zal zich binnenkort aansluiten bij RICS (een taxatie 

vereniging), en zich als taxateur kunnen aanbieden.  
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Opgemerkt word dat het erfpachtrecht dat je dan nog bezit sterk ontwaard door een hoger 

wordende canon. Als de canon substantieel hoger wordt zal dat invloed op de waarde van 

het erfpachtrecht kunnen hebben. Er spelen nog andere factoren mee zoals schaarste en 

rentestand. 

Ter sprake kwam dat Staatsbosbeheer in zijn taxaties bij canonherziening zeer summier is 

met hoe ze tot een bepaalde waardebepaling komen. Deze is veelal niet gespecificeerd. 

Probleem bij taxaties door deskundigen is dat veel van die deskundigen toch wel taxateren 

naar hun opdrachtgever toe. Dit om in de ‘running” te blijven in hun vak en voor andere 

opdrachtgever. Dit maakt het dat taxaties niet onafhankelijk zijn. 

Het systeem dat grote verpachters nu hanteren is dat je vaak als erfpachter in 20 jaar de 

gehele grondprijs al betaald aan canon. En dit kopiëren natuurlijk particuliere erfverpachters 

graag. Het rendement wordt nu gerelateerd aan het risicoprofiel van geld en dat zou 

gerelateerd moeten worden aan het risicoprofiel van grond en dat is veel lager. 

WOZ bij erfpacht is gelijkgesteld aan waarde eigen grond. De fictie van eigen grond wordt 

toegepast. Ondanks meerdere processen bij de kantonrechter blijft deze ongewijzigd.  

Otto merkt op dat de WOZ belasting een soort van genotsbelasting is, je hebt het genot van 

de (erfpacht)grond en daarom moet je ook WOZ belasting betalen over de waarde van de 

grond in erfpacht. Opgemerkt word dat er nog veel ondeskundigheid is bij makelaars en 

notarissen als het over erfpachtrecht gaat. Ook adverteren gemeenten niet duidelijk als het 

erfpacht betreft. 

Ter sprake kwam het voorstel van de Gemeente Amsterdam om bij nieuw uit te geven 

erfpachtcontracten de algemene bepalingen te wijzigen zodat o.a. de canon gekoppeld word 

aan de verkoopprijs. 

Uitleg over wat SEBA is, de Stichting Erfpachters Belang Amsterdam behartigt de belangen 

van Gemeentelijke erfpachters in Amsterdam door het voeren van processen. SEBA is een 

zogenaamd procesvehikel, opgericht om vooral ook de hoge proceskosten die de NLVE had 

te kunnen opvangen. Donateurs betalen een vast bedrag en er wordt met rechtsbijstand 

verzekeringen gewerkt. Otto Koppen is secretaris van SEBA, Erik Verheul penningmeester. 

Op 4 juni 2013 wordt er een eerste uitspraak verwacht van een zaak tegen de Gemeente 

Amsterdam, o.a. tegen de bepaling dat de Gemeente eenzijdig de voorwaarden mag 

veranderen. 

Besproken wordt de situatie van Zaanse erfpachters die zich hebben georganiseerd. Otto 

heeft contact met ze, zij zijn bijgestaan en gaan zelfstandig verder. 

De vraag kwam wat marktconform is, bij de prijsbepaling van bloot eigendom. Dit is een 

lastige discussie. Verpachters hebben de neiging om dat op en prijspeil van onbebouwde 

grond te stellen terwijl de grond belast is met erfpacht. Dus kan de grond eigenlijk niet de 

waarde hebben van bouwgrond die onbelast is. 
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Onduidelijkheid is er tevens als er geen opstalrecht is gevestigd, want dan heb je alleen 

een erfpachtrecht en is de woning (de opstal) niet je eigendom.  

Bijvoorbeeld bij de gemeente Amsterdam die nu met zelfbouw adverteert: “Kavels te 

koop, bouw je eigen droomhuis”. Je koopt geen grond maar een erfpachtrecht, je bouwt 

geen eigen huis maar een “gemeentehuis” Het huis wordt immers eigendom van de 

grondeigenaar, de gemeente Amsterdam, door natrekking. 

6. Financiën, Kascommissie, oordeel jaarrekening 2012, nieuwe kascommissie. 

Stabiel leden aantal  van 600 leden, groepsleden meegerekend. 

Fluctuaties in ledenaantallen zijn mede gerelateerd aan de urgentie van bepaalde groepen 

om in actie te komen. 

Zo is nu oud-Zuid grotendeels herzien en zijn de Noordelingen (Noord Hollands kwartier) 

nadat ze actief hebben gestreden in de mogelijkheid gesteld om de grond  te kunnen 

kopen. 

Verwacht wordt nu dat De Bijlmer het volgende speerpunt wordt aangezien daar 

binnenkort de herzieningstermijn vervalt. 

De adviseurskosten zijn hoger dan begroot: Otto zet zich betaald in voor 4 uur per week 

voor ondersteuning van leden met juridisch advies en is veelal in het land bezig met 

overleg met ministeries, erfpachters en erfverpachters.  

Reserves zijn er ter hoogte van een jaar contributies om te kunnen afronden bij eventuele 

opheffing. Actiefonds voor advertenties en andere zaken (bij verkiezingen ect.)  

Wiljo geeft aan te verwachten dat nu er steeds meer eigen woningbezitters (erfpachters) 

komen in Amsterdam de politieke kleur ook mogelijk zou kunnen gaan verschuiven. Dit zou 

meer bewustzijn kunnen veroorzaken betreffende de erfpacht problematiek. 

Ter sprake kwam wat gunstiger zou zijn voor individuele gevallen, koop van de grond of 

eeuwigdurende (éénmalige) afkoop van de canon. Dit zou per geval apart bekeken moeten 

worden. Dit is erg afhankelijk van de financieringslasten voor de aankoop van de grond. 

Rente op spaargeld is nu lager dan de rente die voor canonberekeningen wordt 

vastgesteld. 

De reden om invloed te willen houden van gemeentelijke overheden om eeuwigdurende 

afkoop te prefereren op verkoop is wat dubbel. De gemeentes hebben immers 

bestemmingsplannen als instrument hiervoor. 

Decharge is verleend door de kascontrole commissie aan het bestuur. 

Voor volgens jaar zal deze bestaan uit Verheul en Pullens zal hiervoor gevraagd worden. 
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7. Website. 

Deze is aan vernieuwing toe. Erik Verheul heeft zich aangemeld om hier over mee te denken. 

8. Bestuurssamenstelling. 

Rupino Griffioen treedt definitief terug als secretaris. Hij gaat zich als voormalig 

kinderlongarts, meer inzetten bij het astmafonds. 

Sven treedt af als webmaster en is ondertussen door verkoop van zijn Amsterdamse huis op 

erfpacht geen erfpachter meer. 

9.  Berichten van leden, afdelingen. 

Mevr. Honnebier geeft een kritische noot betreft de proceskosten (advocaat kosten )van SEBA 

betreffende de het lopende proces tegen de gemeente Amsterdam. Tevens is ze uiteindelijk 

tevreden over de afloop van haar “zaak” 

In hoger beroep is er door de rechter een commissie aangesteld (Seijffert, Koeman en de 

Groot) die een herwaardering heeft gedaan waardoor de canon zo’n 25% is gedaald. 

Het blok van Els Swaab (advocaat in Honnebier zaak) is nu aan de buurt. 

10.  Rondvraag. 

Gemeld wordt dat het toch erg belangrijk blijft om te blijven lobbyen bij de overheid. 

Voorheen Donner nu bij Blok. Er liggen vragen bij Blok die hij nog aan het bestuderen is. 

11. Sluiting. 

De voorzitter sluit de vergadering. 


