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Voorwoord
Voor u liggen de algemene bepalingen zoals die sinds 1896
worden gebruikt door de gemeente Amsterdam bij de uitgifte
van erfpachtgrond in Amsterdam.
De Gemeente Amsterdam geeft sinds 1896 grond uit in erfpacht. Anno 2016 zijn
er 269.000 erfpachtrechten. Deze zijn onder verschillende Algemene Bepalingen
uitgegeven.
De Algemene Bepalingen zijn sinds 1896 periodiek door de Gemeenteraad herzien
om ze aan te passen aan de eisen van de tijd. Na de eerste Algemene Bepalingen
uit 1896 zijn er nieuwe Algemene Bepalingen vastgesteld in 1915, 1935, 1937,
1955, 1956. 1966, 1985, 1994, 1998 en 2000. Sommige van deze Algemene
Bepalingen zijn van toepassing op een deel van de nieuwe gronduitgiftes, zoals
alleen voor sociale huurwoningen, andere zijn van toepassing op alle nieuwe
gronduitgiftes. De nieuwste Algemene Bepalingen zijn die van 2016 en die hebben
voor het eerst betrekking op eeuwigdurende erfpacht.
Deze bundel bevat alle Algemene Bepalingen van de afgelopen 120 jaar
Amsterdamse erfpachtgeschiedenis. Daarmee is het een compleet naslagwerk voor
alle geïnteresseerden, met name voor degenen die zich beroepshalve met erfpacht
bezig houden zoals notarissen en taxateurs.
Ik vertrouw er op dat deze bundel in een behoefte voorziet en bijdraagt aan de
transparantie van het erfpachtstelsel in Amsterdam.
Amsterdam, februari 2017

Constan van Ginneken
Hoofd afdeling Erfpacht & Uitgifte
Gemeente Amsterdam,
Grond en Ontwikkeling
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Algemene Bepalingen voor
eeuwigdurende erfpacht 2016
Amsterdam
Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van
de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 22 juni 2016,
nummer 187/664 en opgenomen in een notariële akte en met
die akte ingeschreven in de openbare registers op 11 juli 2016
in deel 68635 nummer 79.
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ALGEMENE BEPALINGEN VOOR EEUWIGDURENDE
ERFPACHT 2016 AMSTERDAM

I ALGEMEEN
artikel 1 - Erfpacht in Amsterdam
	De gemeente Amsterdam geeft percelen uit in eeuwigdurende erfpacht.
De gemeente neemt daarbij deze Algemene Bepalingen in acht en verklaart
deze van toepassing. In aanvulling, naast of in afwijking daarop zal de
gemeente voor elke uitgifte met de erfpachter bijzondere bepalingen
overeenkomen. Deze gaan onder andere over de bestemming en het
toegestane gebruik van het perceel.

artikel 2 - Definities
1

10

In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
a. afkoopsom:
een eenmalig te betalen bedrag dat in de plaats komt van de nog niet
vervallen canon(s);
b. Algemene Bepalingen:
de Algemene Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam;
c. artikel:
een artikel van de Algemene Bepalingen;
d. bijzondere bepalingen:
de bepalingen die gelden in aanvulling op, naast of in afwijking van de
Algemene Bepalingen zoals vermeld in de erfpachtakte;
e. canon:
het bedrag dat de erfpachter, al dan niet periodiek, aan de gemeente is
verschuldigd als vergoeding voor het erfpachtrecht;
f. canonpercentage:
het percentage dat gebruikt wordt voor de berekening van de canon.
Dit percentage wordt door de gemeente periodiek vastgesteld en
bekendgemaakt;
g. erfpachtakte:
de notariële akte waarin de rechten en plichten zijn vastgelegd die
verbonden zijn aan het erfpachtrecht. Hieronder vallen:
•• de akte van vestiging waarbij het erfpachtrecht wordt gevestigd;
•• alle latere notariële akten waarin de rechten en plichten met betrekking
tot het erfpachtrecht worden gewijzigd, waaronder de akte van
omzetting waarbij op een bestaand erfpachtrecht de Algemene
Bepalingen van toepassing worden verklaard;
h. erfpachtgrondwaarde:
de waarde van het perceel, vastgesteld op basis van de in de erfpachtakte
opgenomen bestemming, het toegestane gebruik en de maximaal

toegestane vloeroppervlakte van het perceel, die ten grondslag ligt aan de
berekening van de canon. Hieronder valt niet de waarde van de opstallen
die op het perceel aanwezig zijn;
i. erfpachtrecht:
het zakelijk recht van erfpacht zoals omschreven in de erfpachtakte (evenals
het onverdeeld aandeel daarin);
j. onroerende zaak:
de grond met de eventueel daarop/daarin aanwezige of te bouwen
opstallen of het appartementsrecht;
k. openbare registers:
de openbare registers waarin de Dienst voor het kadaster en de openbare
registers (Kadaster) onder andere zakelijke rechten vastlegt;
l. opstallen:
gebouwen, werken en beplantingen;
m. perceel:
de onroerende zaak die in erfpacht is of wordt uitgegeven;
n. uitgifte in erfpacht:
de eerste keer dat een perceel in erfpacht wordt uitgegeven;
vloeroppervlakte:
de vloeroppervlakte van de bebouwing, berekend volgens normblad NEN
2580.Voor woningen wordt dit uitgedrukt in gebruiksoppervlakte (GO),
voor andere bestemmingen in bruto vloeroppervlakte (BVO).II UITGIFTE
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II UITGIFTE
artikel 3 - Uitgifte in erfpacht

erfpachter het perceel vóór de vestiging van het erfpachtrecht in gebruik
heeft genomen.
Dit bodemonderzoek geldt tijdens de looptijd van het erfpachtrecht als
uitgangspunt voor de toepassing van artikel 14 en artikel 15.

1
Vestiging erfpachtrecht
	De uitgifte in eeuwigdurende erfpacht vindt plaats bij akte van vestiging.
De akte wordt verleden door een notaris die in de gemeente Amsterdam is
gevestigd. De gemeente kiest de notaris na overleg met de erfpachter.
2

Inhoud akte van vestiging
In de akte van vestiging staat in ieder geval:
o. 	de oppervlakte van het perceel, de kadastrale aanduiding en, voor zover
bekend, de plaatselijke aanduiding van het perceel;
p. een verwijzing naar de Algemene Bepalingen;
q. cde bijzondere bepalingen, die op het erfpachtrecht van toepassing zijn,
waaronder:
•• de aanvaarding van het perceel;
•• de bestemming, het toegestane gebruik en de maximaal toegestane
vloeroppervlakte;
•• de datum waarop, of de termijn waarbinnen, de bebouwing klaar moet
zijn;
•• de bevoegdheid van de gemeente zoals genoemd in artikel 31,
ontruiming op grond van de grosse van de akte van vestiging;
r. de financiële voorwaarden, waaronder:
•• het canonbedrag,
•• het bijbehorende canonpercentage en
•• de erfpachtgrondwaarde;
s. de ingangsdatum van het erfpachtrecht;
t. de data waarop de canon moet zijn betaald;
u. 	een woonplaatskeuze op het kantoor van een notaris die is gevestigd in
de gemeente Amsterdam, als de erfpachter geen werkelijke of gekozen
woonplaats in Nederland heeft.
v. 	het bedrag van de afkoopsom, in geval van afkoop van de canon
overeenkomstig artikel 8.

3
Aan de akte van vestiging te hechten bodemonderzoek
	Aan de akte van vestiging wordt een bodemonderzoek gehecht dat tenminste
voldoet aan de eisen van een nulonderzoek volgens normblad NEN 5740. Het
onderzoek geeft inzicht in de milieu-hygiënische bodemgesteldheid van het
perceel op de datum van:
a. 	de vestiging van het erfpachtrecht, of
b. 	de economische verkrijging van het erfpachtrecht; dit is het geval als de
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4
Leveringsverplichting
	Tenzij in de schriftelijke aanbieding die aan de uitgifte in erfpacht vooraf gaat
en/of de bijzondere bepalingen anders is vermeld, is de gemeente verplicht de
erfpachter:
a. een erfpachtrecht te leveren dat:
•• onvoorwaardelijk is en niet onderhevig is aan inkorting, ontbinding of
welke vernietiging dan ook;
•• niet is bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan,
met uitzondering van de in de bijzondere bepalingen vermelde
beperkte rechten;
•• vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;
•• vrij is van andere bijzondere lasten en beperkingen die de
overeengekomen bouw, de verdere inrichting en ingebruikname van het
perceel verhinderen of beperken;
b.	het terrein waarop het erfpachtrecht betrekking heeft feitelijk op te leveren
dat:
•• in milieuhygiënisch opzicht geschikt is voor de overeengekomen
bestemming en gebruik. Dat wil zeggen dat het perceel voldoende
vrij is van stoffen die volgens de opvattingen die gangbaar zijn op het
moment van levering en met het oog op de bestemming ernstig gevaar
voor de volksgezondheid of het milieu opleveren;
•• behoorlijk ontwaterd is;
•• is opgehoogd als dat nodig mocht zijn.

artikel 4 - Bebouwing, inrichting en ingebruikname van het perceel
1

De erfpachter is verplicht om, onder de voorwaarden en binnen de termijnen
die staan in de erfpachtakte:
a. het perceel te bebouwen volgens het bouwplan dat de gemeente heeft
goedgekeurd;
b. het onbebouwde gedeelte van het perceel op behoorlijke wijze in te
richten en ingericht te houden overeenkomstig de bestemming en het
toegestane gebruik zoals opgenomen in de erfpachtakte;
c. het perceel in gebruik te nemen. Dat gebruik moet overeenkomen met
de bestemming en het toegestane gebruik zoals opgenomen in de
erfpachtakte;
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III FINANCIEEL
2

d. het perceel op behoorlijke wijze van de openbare weg en/of de
aangrenzende percelen af te scheiden en afgescheiden te houden.
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter vrijstelling
geven voor één of meer van de in lid 1 onder a tot en met c genoemde
verplichtingen. Voor eventuele vrijstellingen geldt wat is bepaald in artikel 20.

artikel 5 - Overdracht voor ingebruikname
1

2

 e erfpachter is niet bevoegd zijn erfpachtrecht geheel of gedeeltelijk over
D
te dragen of toe te delen totdat hij voldaan heeft aan de verplichtingen die
staan in artikel 4 lid 1. De erfpachter is evenmin bevoegd een beperkt recht te
vestigen waardoor derden het gebruik krijgen van het perceel.
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter toestemming geven
voor één of meer van de in lid 1 genoemde handelingen. Voor eventuele
toestemming geldt wat is bepaald in artikel 20.

artikel 7 - Canon
1
2

3
4

 e canon is verschuldigd vanaf de datum waarop het erfpachtrecht ingaat.
D
Voor de betaling van de canon geldt wat is bepaald in artikel 27.
De canon bij uitgifte in eeuwigdurende erfpacht wordt bepaald door de
erfpachtgrondwaarde die bij uitgifte is vastgesteld, te vermenigvuldigen met
het canonpercentage.
Nadat de canon is vastgesteld, kan de hoogte van de canon worden aangepast
als gevolg van wijzigingen in het erfpachtrecht zoals bedoeld in artikel 20.
De canon wordt jaarlijks aan de inflatie aangepast. De inflatie wordt bepaald
aan de hand van het consumentenprijsindexcijfer (CPI) met betrekking tot
de reeks ‘Alle huishoudens’. Dit cijfer geeft het prijsverloop weer van het
pakket goederen en diensten dat alle huishoudens in Nederland gemiddeld
aanschaffen. De gemeente berekent de geïndexeerde canon door de
geldende canon te vermenigvuldigen met een aanpassingsfactor.

artikel 6 - Lasten en belastingen
	Alle lasten en belastingen met betrekking tot het perceel, zijn met ingang
van de datum dat de akte van vestiging is verleden voor rekening van de
erfpachter. Als de erfpachter het perceel vóór het verlijden van de akte van
vestiging in gebruik heeft genomen, zijn deze lasten en belastingen, met
ingang van de datum van ingebruikname voor rekening van de erfpachter.

CPI juni vorig jaar
Aanpassingsfactor
CPI juni eervorig jaar

In deze formule wordt verstaan onder:
	CPI juni vorig jaar
:h
 et consumentenprijsindexcijfer voor de maand juni
van het eerste jaar vóór indexering
	CPI juni eervorig jaar
:h
 et consumentenprijsindexcijfer voor de maand juni
van het tweede jaar vóór indexering
5
Als een lagere canon volgt uit de berekeningen die staan in het vorige lid
(deflatie), wordt de canon niet aangepast. De erfpachter blijft dan de geldende
canon verschuldigd.
6
De gemeente stelt jaarlijks de aanpassingsfactor vast en maakt deze algemeen
bekend. Deze aanpassingsfactor geldt in beginsel voor één kalenderjaar.
7
Bij het bepalen van de aanpassingsfactor gebruikt de gemeente
consumentenprijsindexcijfers. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
of, bij afwezigheid daarvan, een ander onafhankelijk instituut maakt de
consumentenprijsindexcijfers bekend.
8
Als een of beide consumentenprijsindexcijfers niet of niet tijdig bekend zijn,
bepaalt de gemeente de aanpassingsfactor op een wijze die zoveel mogelijk
overeenkomt met de wijze van berekening die in dit artikel is omschreven.
9
De gemeente stelt de erfpachter zo snel mogelijk in kennis van de aangepaste
canon. Te late kennisgeving ontslaat de erfpachter niet van zijn verplichting tot
bijbetaling.
14
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IV BEHEER
artikel 8 - Afkoop van de canon

artikel 9 - Gebruik overeenkomstig de bestemming

1

1

2

3
4

 e gemeente kan met de erfpachter overeenkomen dat de erfpachter alle nog
D
niet vervallen canon voor de looptijd van het eeuwigdurende erfpachtrecht
voldoet door betaling van een afkoopsom.
De gemeente stelt de afkoopsom vast op een zodanig niveau als naar haar
oordeel nodig is om de gemeente te compenseren voor het niet meer
ontvangen van de nog niet vervallen canon.
De gemeente berekent de afkoopsom volgens een algemeen bekend
gemaakte instructie.
De afkoopsom die door de erfpachter wordt voldaan, wordt vastgelegd bij
notariële akte. In deze akte staat in ieder geval:
e. 	de oppervlakte van het perceel, de kadastrale aanduiding en, voor zover
bekend, de plaatselijke aanduiding van het perceel;
f. het bedrag van de canon;
g. het bedrag van de afkoopsom;
h. de kwijting die de gemeente aan de erfpachter verleent voor betaling van
de afkoopsom.

2

3

4
5

 e erfpachter is verplicht het perceel te gebruiken overeenkomstig de
D
bestemming en het toegestane gebruik zoals opgenomen in de erfpachtakte.
Het is de erfpachter in ieder geval niet toegestaan:
a. het perceel geheel of gedeeltelijk langer dan een jaar niet of bijna niet te
gebruiken;
b. 	op of aan het perceel werkzaamheden of handelingen uit te voeren, na
te laten of een bedrijf uit te oefenen waardoor gevaar, schade, hinder of
aantasting van de volksgezondheid en/of het milieu ontstaat.
Als de erfpachter in strijd handelt met lid 1 en/of lid 2, is de gemeente
bevoegd om van de erfpachter te vorderen:
a. onmiddellijke opheffing van de overtreding, en
b. ongedaan making van de daardoor ontstane schade.
Alle schade die direct of indirect ontstaat door handelen of nalaten van de
erfpachter in strijd met lid 1 en/of lid 2, komt voor rekening van de erfpachter.
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter vrijstelling geven
voor één of meer van de in lid 1 en lid 2 genoemde verplichtingen en
verboden. Voor eventuele vrijstellingen geldt wat is bepaald in artikel 20.

artikel 10 - In stand houden van de opstallen
1 	De erfpachter is verplicht het perceel en de opstallen in een zodanige staat te
houden dat deze geschikt zijn voor de bestemming en het toegestane gebruik
zoals opgenomen in de erfpachtakte.
2
Het is de erfpachter niet toegestaan de opstallen geheel of gedeeltelijk te
slopen of de vloeroppervlakte van de opstallen te wijzigen.
3
De erfpachter is verplicht de opstallen geheel of gedeeltelijk te herbouwen als
deze door welke oorzaak dan ook teniet zijn gegaan.
4
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter vrijstelling geven
voor één of meer van de in lid 1 tot en met lid 3 genoemde verplichtingen en
verboden. Voor eventuele vrijstellingen geldt wat is bepaald in artikel 20.
5
De vrijstelling zoals bedoeld in lid 4 voor een vergroting van de in de
erfpachtakte vastgelegde vloeroppervlakte, wordt in beginsel verleend als:
a. 	sprake is van een erfpachtrecht dat in de erfpachtakte uitsluitend is
bestemd tot ‘wonen’, en
b. de erfpachter tevens bewoner is, en
c. de woning tenminste vier jaar bewoond is, en
d. het aantal woningen niet wijzigt.
Bij deze vrijstelling wordt de canon niet herzien.

16
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artikel 11 - Splitsing en samenvoeging van het erfpachtrecht
1

De erfpachter is met betrekking tot het erfpachtrecht niet bevoegd:
e. tot splitsing in erfpachtrechten;
f. tot splitsing in appartementsrechten;
g. tot samenvoeging met een ander erfpachtrecht;
h. 	tot het scheppen van lidmaatschapsrechten van verenigingen of
coöperaties, of
i. tot het verlenen van deelnemings- of lidmaatschapsrechten of participaties.
	Wat hiervoor in dit lid is opgenomen geldt ook voor rechten die betrekking
hebben op het (vrijwel) uitsluitend gebruik van (een gedeelte van) de grond
en/of de opstallen dat, zoals blijkt uit de inrichting, is bestemd als afzonderlijk
geheel te worden gebruikt.
2
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter toestemming geven
voor één of meer van de in lid 1 genoemde handelingen. Voor eventuele
toestemming geldt wat is bepaald in artikel 20.
3
Als de gemeente toestemming verleent tot splitsing zoals bedoeld in lid 1,
stelt de gemeente ook de verdeling van de canon vast volgens een algemeen
bekend gemaakte instructie.
4
Als het erfpachtrecht is gesplitst in appartementsrechten, is de vereniging van
appartementseigenaren hoofdelijk verbonden voor de canon die door één of
meer appartementseigenaren is verschuldigd.
5
De inhoud van dit artikel is voor de appartementseigenaar van overeenkomstige
toepassing.

artikel 12 - Ondererfpacht
1
2

 e erfpachter is niet bevoegd de zaak waarop het erfpachtrecht rust geheel of
D
gedeeltelijk in ondererfpacht te geven.
De gemeente kan op schriftelijk verzoek van de erfpachter toestemming geven
voor de in lid 1 genoemde handeling. Voor eventuele toestemming geldt wat
is bepaald in artikel 20.

artikel 13 - Gedoogplichten
1
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 e erfpachter is verplicht om op, in, aan of boven het perceel te gedogen en
D
toe te laten:
a. 	de aanwezigheid van inrichtingen en voorzieningen voor openbare en/
of communicatiedoeleinden zoals openbare verlichting, rioleringen en
leidingen/netwerken voor het transport van gas, water, warmte/koude,
elektriciteit, telefonie, kabeltelevisie, data en dergelijke;
b. dat deze voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd
als de gemeente dit gelast.

	Het gaat hierbij om inrichtingen en voorzieningen die door de gemeente,
namens de gemeente of door haar aangewezen derden zijn of worden
aangebracht.
2
Schade die een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden
zoals bedoeld in het vorige lid, wordt na overleg met de erfpachter hersteld
of aan hem vergoed. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de
aanwezigheid van inrichtingen en voorzieningen die na de uitgifte zijn
aangebracht. Herstel vindt plaats door de gemeente of door een derde in
opdracht van de gemeente. De kosten van dit herstel komen voor rekening
van de gemeente of deze derde. Als de gemeente en de erfpachter het niet
eens worden over de aard en de hoogte van de schadeloosstelling, wordt deze
vastgesteld door deskundigen.

artikel 14 - Risico bij verslechterde staat van de onroerende zaak
	Als de staat van de onroerende zaak is verslechterd, komt dit voor risico van
de erfpachter als dit na de ingangsdatum van het erfpachtrecht is veroorzaakt
door:
a. bodemverontreiniging, of
b. een andere oorzaak
die niet aan de gemeente is toe te rekenen.

artikel 15 - Aansprakelijkheid en bijstaan in een geding
1

 e erfpachter is na de ingangsdatum van het erfpachtrecht aansprakelijk voor
D
schade van derden die is ontstaan door of direct samenhangt met:
a. bodemverontreiniging, of
b. een andere oorzaak.
	Dit geldt alleen als de bodemverontreiniging of andere oorzaak voor risico van
de erfpachter is. Het maakt daarbij niet uit of de erfpachter of de gemeente
daarvoor wordt aangesproken.
2
Als de erfpachter op grond van lid 1 aansprakelijk is en de gemeente in rechte
wordt aangesproken, is de erfpachter verplicht in het geding te komen om de
belangen van de gemeente te verdedigen.

artikel 16 - Overdracht van het erfpachtrecht
	Bij overdracht of toedeling van het erfpachtrecht, is de erfpachter verplicht het
volgende in de notariële akte op te nemen:
a. 	datgene wat bepaald is met betrekking tot artikel 3, lid 2, onder a tot en
met h;
b. 	wijzigingen die na de vestiging van het erfpachtrecht in de erfpachtakte(n)
zijn vastgelegd, en
c. eventuele verplichtingen van de erfpachter zoals bedoeld in artikel 32.
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artikel 17 - Niet nakomen van verplichtingen door de erfpachter

artikel 19 - Herstel door de gemeente

1

1

2

3

4

 ls de erfpachter zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
A
kan de gemeente gebruikmaken van haar bevoegdheden die staan in de
Algemene Bepalingen of de bijzondere bepalingen. Desgewenst kan de
gemeente deze bevoegdheden naast of na elkaar gebruiken. De gemeente
behoudt haar bevoegdheden op grond van de wet onverminderd wat in de
Algemene Bepalingen of bijzondere bepalingen is bepaald.
Voor zover de erfpachter niet van rechtswege in verzuim is, stelt de gemeente
de erfpachter schriftelijk in gebreke voordat zij gebruik maakt van één van de
bevoegdheden die staan in de wet, de Algemene Bepalingen of de bijzondere
bepalingen. Daarbij stelt zij de erfpachter een termijn om alsnog aan zijn
verplichtingen te voldoen.
In verband met het handhaven van wat is opgenomen in de erfpachtakte,
heeft de gemeente te allen tijde het recht om het perceel (met apparatuur) te
betreden en zowel in- als uitwendig te inspecteren. De bedrijfsvoering wordt
daarbij zo min mogelijk gehinderd. De gemeente stelt de erfpachter van
haar voornemen tot inspectie op de hoogte. De gemeente biedt daarbij de
erfpachter de mogelijkheid tot overleg.
Als de erfpachter niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, zijn de kosten van
de invordering voor rekening van de erfpachter.

artikel 18 - Boete
1

2

3
4
5
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 e gemeente kan de erfpachter een boete opleggen als de erfpachter niet,
D
niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting uit de Algemene
Bepalingen of bijzondere bepalingen. De boete bedraagt ten hoogste tienmaal
het bedrag van de dan geldende canon. De erfpachter moet de boete betalen
binnen een maand nadat de boete is opgelegd.
Naast de boete zoals bedoeld in lid 1, kan de gemeente een boete vorderen
voor elke dag of gedeelte van een dag dat het niet, niet tijdig of niet behoorlijk
voldoen aan enige verplichting voortduurt. Deze dagboete bedraagt ten
hoogste drie procent (3%) van de canon.
Als de canon eeuwigdurend is afgekocht, wordt de boete bepaald alsof er
sprake is van een periodieke canon.
De gemeente kan een boete geheel of gedeeltelijk kwijtschelden of
terugbetalen als zij meent dat daarvoor een reden is.
De kosten van het innen van de boete zijn voor rekening van de erfpachter.

2

3

4

5

 ls de erfpachter enige verplichting die volgt uit de Algemene Bepalingen
A
of de bijzondere bepalingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kan
de gemeente deze verplichting op kosten van de erfpachter laten uitvoeren.
Op grond van de Algemene Bepalingen is de gemeente daartoe uitdrukkelijk
gemachtigd. Ook is zij gemachtigd op kosten van de erfpachter alles
ongedaan te maken wat de erfpachter in strijd met één van de verplichtingen
heeft uitgevoerd.
De gemeente geeft de erfpachter schriftelijk kennis van haar voornemen
gebruik te maken van de bevoegdheid zoals bedoeld in lid 1. De erfpachter
krijgt daarbij alsnog een termijn waarin hij aan zijn verplichtingen kan voldoen.
De gemeente voegt bij deze kennisgeving een opgave van het vermoedelijke
bedrag van de kosten die met de uitvoering gemoeid zullen zijn.
De gemeente zal niet tot herstel zoals bedoeld in lid 1 overgaan als de
erfpachter zich tot de rechter heeft gewend over de toepassing van dit artikel.
De gemeente zal de uitvoering van het herstel dan opschorten tot de rechter
uitspraak in het geding heeft gewezen.
De erfpachter is verplicht de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van
het herstel te voldoen op eerste aanzegging van de gemeente. De gemeente
voegt bij deze aanzegging een gespecificeerde opgave van de kosten.
Als de erfpachter het niet eens is met de hoogte van de kostenopgave, geeft
hij daarvan binnen twee maanden na ontvangst van bedoelde aanzegging
schriftelijk kennis aan de gemeente. Als geen overeenstemming wordt bereikt
over de hoogte van dit bedrag, stellen deskundigen dit vast.
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V WIJZIGING ERFPACHTRECHT
artikel 20 - V
 oorwaarden bij het verlenen van vrijstelling of
toestemming
1

a.	De erfpachter heeft voorafgaande schriftelijke vrijstelling of toestemming
van de gemeente nodig om af te wijken van verplichtingen, verboden en
termijnen die staan in de volgende artikelen:
•• artikel 4 - Bebouwing, inrichting en ingebruikname van het perceel;
•• artikel 5 - Overdracht voor ingebruikname;
•• artikel 9 - Gebruik overeenkomstig de bestemming;
•• artikel 10 - In stand houden van de opstallen;
•• artikel 11 - Splitsing en samenvoeging van het erfpachtrecht, en
•• artikel 12 - Ondererfpacht.
b.	De gemeente kan aan het verlenen van deze vrijstelling of
toestemming voorwaarden en/of een termijn verbinden. Onder deze
voorwaarden valt ook herziening van de canon zoals bedoeld in dit
artikel.
2
De gemeente geeft alleen een gevraagde vrijstelling of toestemming als:
d. 	het verlenen ervan past binnen de dan geldende publiekrechtelijke
regelgeving en er zich geen gemeentelijk belang tegen verzet, en
e. 	met de erfpachter volledige overeenstemming is bereikt over de
voorwaarden die aan de vrijstelling of toestemming zijn verbonden.
Deze overeenstemming moet blijken uit een onvoorwaardelijke
schriftelijke acceptatie van een gemeentelijke aanbieding tot het
verlenen van de gevraagde vrijstelling of toestemming.
3
De gemeente kan de canon, of de betaalde afkoopsom als de canon
eeuwigdurend is afgekocht, herzien als de waarde van het erfpachtrecht
verandert als gevolg van de wijziging waarvoor de erfpachter op grond
van deze Algemene Bepalingen vrijstelling of toestemming verzoekt.
4
Als de afwijking van de in lid 1 bedoelde verplichtingen, verboden en
termijnen betrekking heeft op:
a. 	een gevraagde vrijstelling of toestemming met het oog op een wijziging
van de bebouwing, bestemming of het gebruik of met het oog op een
splitsing zoals bedoeld in artikel 11, wordt de herziene canon berekend
door toepassing van de formule:
A (B - C) D , waarin voorstelt:
		A	de canon die geldt op het moment van de herziening. Als deze canon
eeuwigdurend is afgekocht, wordt er bij factor A uitgegaan van de
canon alsof deze niet is afgekocht;
		B	de erfpachtgrondwaarde die op het moment van de herziening geldt
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voor het gevraagde, gewijzigde erfpachtrecht;
		C	de erfpachtgrondwaarde die op het moment van de herziening geldt
voor het bestaande erfpachtrecht;
		D het canonpercentage dat op het moment van de herziening geldt.
b. 	een gevraagde vrijstelling of toestemming die anders is dan bedoeld onder
lid 4a, wordt de nieuwe canon berekend door toepassing van de formule:
		 X Y , waarin voorstelt:
		X	de erfpachtgrondwaarde die op het moment van de herziening geldt
voor de toegestane bebouwing, bestemming en het gebruik;
		Y het canonpercentage dat op het moment van de herziening geldt.
5
Als een lagere canon volgt uit de berekening die staat in het vorige lid, wordt de
canon niet gewijzigd. De erfpachter blijft dan de geldende canon verschuldigd
tenzij het gemeentelijk belang naar het oordeel van de gemeente anders
vordert.
6
De gewijzigde canon is verschuldigd met ingang van de datum waarop:
a.	met de wijziging van de bebouwing, de bestemming en/of het gebruik is
gestart, of
b. van de verleende vrijstelling of toestemming gebruik kan worden gemaakt.

artikel 21 - Uitvoering overeenkomst tot wijziging erfpachtrecht
1

2

3

In de overeenkomst die de gemeente met de erfpachter sluit voorafgaand aan
een wijziging van het erfpachtrecht, kan de gemeente een passage opnemen
over integriteit. In deze passage staat onder andere de bevoegdheid van
de gemeente tot opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of opzeggen
van de overeenkomst tot de wijziging van het erfpachtrecht. Geheel of
gedeeltelijk ontbinden of opzeggen van de overeenkomst tot de wijziging van
het erfpachtrecht is slechts mogelijk tot aan de wijziging van het erfpachtrecht
overeenkomstig lid 2 en lid 3 van dit artikel.
Een wijziging van het erfpachtrecht zoals bedoeld in artikel 20 lid 1 onder
a wordt vastgelegd in een notariële akte. De akte wordt verleden door een
notaris die in de gemeente Amsterdam is gevestigd.
In de in lid 2 bedoelde notariële akte staat in ieder geval:
a. 	de oppervlakte van het perceel, de kadastrale aanduiding en, voor zover
bekend, de plaatselijke aanduiding van het perceel;
b. 	de bedragen van de eventuele canonverhoging en van de eventuele
aanvullende afkoopsom als de verhoging van de canon eeuwigdurend is/
wordt afgekocht;
c. 	de eventuele verhoging van de erfpachtgrondwaarde;
d. 	de canon na wijziging;
e. 	de ingangsdatum van de wijziging van het erfpachtrecht;
f. 	de bestemming en het toegestane gebruik;
g. 	de maximaal toegestane bebouwing.
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VI BEËINDIGING
artikel 22 - Geen beëindiging door de erfpachter
Het is de erfpachter niet toegestaan het erfpachtrecht op te zeggen.

1

artikel 23 - B
 eëindiging wegens tekortkoming erfpachter en/of
wanbetaling canon

2

1

2

3

4

5

6

7
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artikel 24 - G
 evolgen van de beëindiging wegens tekortkoming
erfpachter en/of wanbetaling canon

De gemeente kan het erfpachtrecht beëindigen als de erfpachter:
h. 	ernstig tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die volgt
uit de Algemene Bepalingen en/of de bijzondere bepalingen, en in de
gelegenheid is gesteld om aan zijn verplichtingen te voldoen, of
i. in verzuim is de canon twee jaar achter elkaar te betalen.
De beëindiging vindt plaats door opzegging van het erfpachtrecht nadat de
gemeente een daartoe strekkend besluit heeft genomen. De gemeente heeft
in dat geval ook het recht om van de erfpachter vergoeding te vorderen van de
kosten, (eventuele) boetes, rente en schade.
De gemeente geeft de erfpachter en degenen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven,
schriftelijk kennis van het voornemen tot beëindiging. In dit voornemen licht
de gemeente de redenen voor beëindiging toe. Ook maakt de gemeente het
voornemen tot beëindiging algemeen bekend.
De gemeente neemt het besluit tot beëindiging van het erfpachtrecht niet
eerder dan ten minste twee maanden na de schriftelijke kennisgeving zoals
bedoeld in lid 3.
Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploot, waarbij de gemeente een
termijn van ten minste zes maanden in acht neemt. Nadat het exploot is
uitgebracht aan de erfpachter moet de opzegging binnen acht dagen worden
betekend aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het
erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven. De gemeente laat
de opzegging in de openbare registers inschrijven.
Het besluit van de gemeente tot beëindiging van het erfpachtrecht en de
opzegging aan de erfpachter hebben geen rechtsgevolgen als:
a. 	vóór de dag waarop het erfpachtrecht eindigt de oorzaak van de
beëindiging wordt weggenomen, en
b. vóór die dag alle onder lid 2 genoemde kosten, boetes, rente en schade
worden vergoed aan de gemeente.
Als op de dag waarop het erfpachtrecht eindigt, het perceel niet is ontruimd,
kan de gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming in gang zetten,
met in achtneming van de door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten
en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

3

4

5

6

 ls het erfpachtrecht eindigt op de wijze zoals bedoeld in artikel 23, kan de
A
erfpachter van de gemeente uitsluitend een vergoeding van de waarde van het
erfpachtrecht vorderen op grond van wat in dit artikel is bepaald.
Vanaf de datum waarop het erfpachtrecht is geëindigd op de wijze zoals
bedoeld in artikel 23, heeft de gemeente het recht op alle opbrengsten en het
gebruik van het perceel. Ook zijn alle gewone en buitengewone lasten dan
voor rekening van de gemeente. Onder deze lasten vallen onder andere de
belastingen en heffingen die betrekking hebben op het perceel.
Tenzij met de erfpachter en hypotheekhouder(s) anders is overeengekomen,
is de gemeente verplicht om binnen zes maanden na de dag waarop het
erfpachtrecht eindigt, een op het perceel te vestigen erfpachtrecht te
verkopen. De verkoop vindt in het openbaar plaats, in aanwezigheid van een
bevoegde notaris en onder de dan gebruikelijke veilingvoorwaarden.
De verkoop kan ook onderhands plaatsvinden overeenkomstig artikel 3:268
van het Burgerlijk Wetboek als dit met de erfpachter en hypotheekhouder(s) is
overeengekomen.
Het erfpachtrecht wordt gevestigd onder de Algemene Bepalingen, bijzondere
bepalingen en canon die golden voor het opgezegde erfpachtrecht. Als
de canon van het opgezegde erfpachtrecht was afgekocht, wordt de
canon van het nieuw te vestigen erfpachtrecht geacht te zijn afgekocht. De
gebruiksrechten die derden rechtmatig hebben verkregen, worden in acht
genomen. Eventueel in strijd met de Algemene Bepalingen en de bijzondere
bepalingen tot stand gebrachte bebouwing en/of gewijzigde bestemming en
gebruik dienen ongedaan te worden gemaakt en zijn voor de vergoeding van
waarde op de voet van deze bepaling uitgesloten.
Als bij de openbare verkoop geen bod wordt gedaan, stellen deskundigen de
vergoeding vast. De uitkering vindt plaats overeenkomstig lid 6 en lid 7 en met
inachtneming van lid 8.
De gemeente keert de opbrengst van de verkoop of het bedrag dat is
vastgesteld door deskundigen – als lid 5 van toepassing is – aan de erfpachter
uit na aftrek van:
a. 	al datgene wat de erfpachter op grond van de Algemene Bepalingen en
bijzondere bepalingen met betrekking tot het erfpachtrecht nog aan de
gemeente is verschuldigd,
b. 	de kosten die de gemeente heeft gemaakt in verband met het vorderen
van de nakoming van de verplichtingen/betalingen van de erfpachter,
c. 	de kosten die de gemeente heeft gemaakt in verband met het herstel van
wat in strijd met de Algemene Bepalingen en bijzondere bepalingen tot
stand is gebracht, en
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d. de kosten die voor rekening van de gemeente komen in verband met de
verkoop.
7
Als het erfpachtrecht op het moment van eindigen met een hypotheek is
bezwaard, is de gemeente gemachtigd om aan de hypotheekhouder(s) uit te
keren de opbrengst van de verkoop verminderd met:
a. al datgene wat de erfpachter op grond van de Algemene Bepalingen en
bijzondere bepalingen met betrekking tot het erfpachtrecht nog aan de
gemeente is verschuldigd en
b. 	de kosten die voor rekening van de gemeente komen zoals genoemd in
lid 6.
	Het door de gemeente op deze basis te bepalen bedrag, is ten hoogste gelijk
aan het bedrag dat de hypotheekhouder(s) zou(den) ontvangen als er sprake
zou zijn van een verdeling van de koopprijs bij executoriale verkoop van het
erfpachtrecht.
8
Zolang het perceel niet ter vrije beschikking aan de gemeente is gesteld,
behoudens gebruiksrechten die door derden rechtmatig zijn verkregen en het
eventuele retentierecht van de erfpachter, is de gemeente bevoegd betaling
van de vergoeding op te schorten.
9
Als derden rechtmatig gebruiksrechten hebben verkregen, zorgt de erfpachter
ervoor dat de gemeente onmiddellijk de beschikking krijgt over garanties
en/of gestorte waarborgsommen (inclusief rentes) die op grond van die
gebruiksrechten zijn gesteld/gestort.
10 Zolang het perceel na het einde van het erfpachtrecht niet aan de gemeente
ter beschikking is gesteld, blijft alles wat in artikel 15 is bepaald onverminderd
van kracht.

artikel 25 - B
 eëindiging van het erfpachtrecht om redenen van
algemeen belang
1
2
3

4
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 e gemeente kan het erfpachtrecht beëindigen om redenen van algemeen
D
belang.
De beëindiging vindt plaats door opzegging van het erfpachtrecht nadat de
gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen.
Burgemeester en wethouders doen een voorstel tot beëindiging van het
erfpachtrecht aan de gemeenteraad. In dit voorstel lichten zij de redenen toe
die de beëindiging in het algemeen belang rechtvaardigen. Burgemeester en
wethouders geven de erfpachter en degenen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers staan ingeschreven,
schriftelijk kennis van het voorstel tot beëindiging. Ook maken burgemeester
en wethouders het voornemen tot beëindiging algemeen bekend.
De gemeenteraad neemt een besluit over het voorstel tot beëindiging van
het erfpachtrecht niet eerder dan ten minste zes maanden na dagtekening

5

6

van het in lid 3 bedoelde schrijven. De erfpachter, degenen die als beperkt
gerechtigde of beslaglegger op het erfpachtrecht in de openbare registers
staan ingeschreven en derde-belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn
bezwaren tegen het voorstel inbrengen bij burgemeester en wethouders.
De gemeenteraad besluit binnen een jaar na dagtekening van het voorstel tot
beëindiging van het erfpachtrecht van burgemeester en wethouders.
Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploot, waarbij de gemeente een
termijn van ten minste één jaar in acht neemt. Nadat het exploot is uitgebracht
aan de erfpachter moet de opzegging binnen acht dagen worden betekend
aan degenen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op het erfpachtrecht
in de openbare registers staan ingeschreven. De gemeente laat de opzegging
in de openbare registers inschrijven.
Als op de dag waarop het erfpachtrecht eindigt, het perceel niet is ontruimd,
kan de gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming in gang zetten,
met in achtneming van de door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten
en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

artikel 26 - Gevolgen van de beëindiging in het algemeen belang
1
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 ls het erfpachtrecht eindigt op de wijze zoals bedoeld in artikel 25, vindt
A
schadeloosstelling plaats overeenkomstig de Onteigeningswet. Als de canon
van het beëindigde erfpachtrecht was afgekocht, wordt dit verrekend in de
hoogte van de schadeloosstelling.
Vanaf de datum waarop het erfpachtrecht is geëindigd zoals bedoeld in artikel
25, heeft de gemeente het recht op alle opbrengsten en het gebruik van het
perceel. Ook zijn alle gewone en buitengewone lasten dan voor rekening
van de gemeente. Onder deze lasten vallen onder andere de belastingen en
heffingen die betrekking hebben op het perceel.
Aan de erfpachter wordt niet vergoed:
a. de waarde van datgene wat in strijd met de Algemene Bepalingen en de
bijzondere bepalingen tot stand is gebracht;
b. de schade die de erfpachter lijdt als gevolg van het beëindigen van een
activiteit die is uitgeoefend in strijd met de Algemene Bepalingen en de
bijzondere bepalingen.
De gemeente doet op grond van het uitgangspunt zoals genoemd in lid 1
en lid 3 een schriftelijk aanbod aan de erfpachter. Als hij zich niet kan vinden
in de vergoeding die de gemeente aanbiedt, meldt hij dit schriftelijk aan de
gemeente binnen twee maanden. De gemeente en erfpachter treden dan met
elkaar in overleg. Als zij geen overeenstemming bereiken over de hoogte van
de vergoeding, stellen deskundigen deze vast.
De gemeente keert de vergoeding aan de erfpachter uit, na aftrek van datgene
wat de erfpachter op grond van de Algemene Bepalingen en bijzondere
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6

7

8

9

bepalingen met betrekking tot het erfpachtrecht nog aan de gemeente
verschuldigd is.
Als het erfpachtrecht op het moment van eindigen met een hypotheek is
bezwaard, is de gemeente gemachtigd om in afwijking van lid 5 aan de
hypotheekhouder(s) uit te keren de vergoeding aan de erfpachter verminderd
met al datgene wat de erfpachter met betrekking tot het erfpachtrecht nog aan
de gemeente is verschuldigd.
Het door de gemeente op deze basis te bepalen bedrag, is ten hoogste gelijk
aan het bedrag dat de hypotheekhouder(s) zou(den) ontvangen als er sprake
zou zijn van een verdeling van de koopprijs bij executoriale verkoop van het
erfpachtrecht.
Zolang het perceel niet ter vrije beschikking aan de gemeente is gesteld,
behoudens gebruiksrechten die door derden rechtmatig zijn verkregen en
het eventuele retentierecht van de erfpachter, is de gemeente bevoegd de
betaling van de vergoeding op te schorten.
Als derden rechtmatig gebruiksrechten hebben verkregen, zorgt de erfpachter
ervoor dat de gemeente onmiddellijk de beschikking krijgt over garanties
en/of gestorte waarborgsommen (inclusief rentes) die op grond van die
gebruiksrechten zijn gesteld/gestort.
Zolang het perceel na het einde van het erfpachtrecht niet aan de gemeente
ter beschikking is gesteld, blijft alles wat in artikel 15 is bepaald onverminderd
van kracht.

VII SLOTBEPALINGEN
artikel 27 - Betalingen
1

 lle betalingen door de erfpachter vinden plaats op een wijze die de gemeente
A
aangeeft.
2
Als de gemeente een betaling heeft voldaan die volgens de Algemene
Bepalingen of de bijzondere bepalingen voor rekening van de erfpachter is,
moet de erfpachter deze aan de gemeente vergoeden.
3
Korting of verrekening van betalingen die de erfpachter moet voldoen, is
uitsluitend toegestaan als het om vorderingen op de gemeente gaat die direct
verband houden met het erfpachtrecht.
4
Als de erfpachter niet of niet tijdig betaalt, is hij vanaf de vervaldag een
vertragingsrente verschuldigd. Deze vertragingsrente wordt als volgt berekend:
a. 	bij natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep
of bedrijf op de voet van artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek;
b. 	bij rechtspersonen en natuurlijke personen die handelen in de uitoefening
van een beroep of bedrijf op de voet van artikel 6:119a van het Burgerlijk
Wetboek.
	Na afloop van ieder jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente
wordt berekend, vermeerderd met de verschuldigde vertragingsrente over het
afgelopen jaar (samengestelde rente).
5
Ongeacht de omschrijving die de erfpachter aan zijn betaling geeft, rekent de
gemeente iedere betaling aan zijn schulden toe in de volgende volgorde:
a. boete(s) verschuldigd overeenkomstig artikel 18;
b. rente(n) verschuldigd overeenkomstig lid 4 van dit artikel;
c. 	andere dan de hiervoor onder a en b en hierna onder d vermelde schulden
die de erfpachter als gevolg van het erfpachtrecht heeft;
d. de canon of de afkoopsom.

artikel 28 - Deskundigen
1

 ls in deze bepalingen sprake is van deskundigen, gaat het om een aantal
A
van drie.
2
Als de gemeente of de erfpachter het voornemen heeft om:
a. de schadeloosstelling zoals bedoeld in artikel 13,
b. de hoogte van het bedrag zoals bedoeld in artikel 19, of
c.	de hoogte van de vergoeding, zoals bedoeld in artikel 26,
	voor te leggen aan deskundigen, stelt deze de ander daarvan schriftelijk op
de hoogte. Als de gemeente degene is die dit voornemen heeft, dan krijgt de
erfpachter de gelegenheid om gedurende zes weken na dagtekening van het
schrijven zoals bedoeld in dit lid te kiezen voor vaststelling door een bevoegde
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rechter. Als de erfpachter die mogelijkheid niet benut tijdens deze termijn,
stemt hij in met waardebepaling door deskundigen.
3
Als het erfpachtrecht eindigt op de wijze zoals bedoeld in artikel 23 en bij
de openbare verkoop zoals bedoeld in artikel 24 geen bod is gedaan, stellen
deskundigen de vergoeding vast overeenkomstig artikel 24. De uitkering vindt
plaats overeenkomstig lid 6 en lid 7 en met inachtneming van lid 8 van artikel 24.
Lid 1, lid 4 en lid 6 tot en met lid 8 zijn op deze waardebepaling van toepassing.
4
De partij die de betreffende waardebepaling wil voorleggen aan deskundigen,
moet de rechtbank in Amsterdam verzoeken om de drie deskundigen zo snel
mogelijk aan te wijzen.
5
De deskundigen geven beide partijen de gelegenheid te worden gehoord.
Ook krijgen partijen de gelegenheid om gehoord te worden over het
conceptadvies. Desgewenst kunnen zij zich laten vertegenwoordigen door een
gemachtigde.
6 	De deskundigen stellen vervolgens hun advies vast met inachtneming van de
Algemene Bepalingen en bijzondere bepalingen die op het erfpachtrecht van
toepassing zijn.
7
De deskundigen stellen de partijen gemotiveerd en schriftelijk in kennis van
hun advies binnen zes maanden nadat zij zijn aangewezen. Het advies van de
deskundigen is bindend.
8
a.	De gemeente en de erfpachter betalen ieder de helft van de kosten voor
het advies van deskundigen.
b.	In afwijking van lid 8 onder a betaalt de gemeente de volledige kosten
van deskundigen in geval van beëindiging om redenen van het algemeen
belang.
c.	In afwijking van lid 8 onder a betaalt de erfpachter de volledige kosten
van deskundigen in geval van beëindiging wegens tekortkoming van de
erfpachter en/of wanbetaling van de canon.

artikel 30 - Vertegenwoordiging
1

2
3

artikel 31 - Ontruiming
	Op de dag waarop het erfpachtrecht eindigt, moet de erfpachter het perceel
en de opstallen hebben ontruimd. Als dat niet is gebeurd, zal de gemeente de
ontruiming op grond van de grosse van de akte van vestiging in gang kunnen
zetten.

artikel 32 - D
 erdenwerking, kwalitatieve verplichting en
kettingbeding
1

2

artikel 29 - Hoofdelijke verbondenheid
1

2
3
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 ls het erfpachtrecht op naam van twee of meerdere personen staat, zijn zij
A
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die volgen uit
de erfpachtakte en de Algemene Bepalingen. Van deze hoofdelijke verbondenheid is wat betreft de canon geen sprake als het erfpachtrecht is gesplitst in
appartementsrechten. De canon is dan volgens deze splitsing verdeeld.
De verplichtingen die voor de erfpachter uit het erfpachtrecht voortvloeien zijn
steeds ten opzichte van de gemeente ondeelbaar.
Na overdracht van het erfpachtrecht zijn de opvolger en zijn rechtsvoorganger
beiden aansprakelijk voor de niet betaalde en opeisbare canon van de
voorafgaande vijf jaar. Dat geldt ook als een gedeelte van het erfpachtrecht,
een aandeel daarvan of een aandeel in een gedeelte van het erfpachtrecht
overgaat op een volgende persoon.

 ls het erfpachtrecht op naam van twee of meerdere personen staat,
A
wijzen zij één van hen aan als vertegenwoordiger. Deze vertegenwoordiger
wordt vermeld in de akte van vestiging. Rechtsopvolgers leggen de
vertegenwoordiger vast in een verklaring. Deze verklaring moet worden
opgemaakt volgens het formulier dat hoort bij deze bepalingen.
Een wijziging van de vertegenwoordiger moet onmiddellijk schriftelijk worden
gemeld aan de gemeente.
De gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingen en opzeggingen met
betrekking tot het erfpachtrecht rechtsgeldig doen aan de vertegenwoordiger
die zich het laatst bij haar heeft gemeld. Ook kan de gemeente bij de
vertegenwoordiger alle vorderingen met betrekking tot het erfpachtrecht
instellen.

3

 artijen streven nadrukkelijk derdenwerking na met betrekking tot hun rechten
P
en verplichtingen op grond van de Algemene Bepalingen en de bijzondere
bepalingen. Om deze derdenwerking te versterken zijn de bepalingen
opgesteld in lid 2 en lid 3 van dit artikel.
Alle verplichtingen van een partij die in de overeengekomen voorwaarden
staan om iets te dulden of niet te doen en die geen zakelijke werking hebben,
worden als kwalitatieve verplichting gevestigd. Deze verplichtingen gaan
daarmee over op opvolgende erfpachters. Zij gelden ook voor degenen die
een recht van gebruik verkrijgen van de rechthebbende.
Verplichtingen van de erfpachter die op grond van de overeengekomen
voorwaarden geen zakelijke werking hebben en waarvoor ook geen
kwalitatieve verplichtingen zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel zijn gevestigd,
zal de erfpachter ten behoeve van de gemeente door middel van een
kettingbeding opleggen en laten aannemen door zijn rechtsopvolger of de
beperkt gerechtigde. De erfpachter past dit kettingbeding toe bij:
a. overdracht van het erfpachtrecht of een gedeelte daarvan, of
b.	bezwaring van het erfpachtrecht of een gedeelte daarvan met een beperkt
genotsrecht.
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artikel 33 - Mededelingen

Bijlage: F
 ormulier aanwijzing vertegenwoordiger1

	Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, worden alle mededelingen,
kennisgevingen, verzoeken en goedkeuringen op grond van het erfpachtrecht
schriftelijk gedaan. Ook worden alle vorderingen schriftelijk ingesteld.

Hierbij verklaart

artikel 34 - Woonplaatskeuze
1
2

3

4

 e erfpachter of de vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 30, moet
D
ervoor zorgen dat zijn adres bij de gemeente bekend is.
Als de erfpachter of de vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 30, geen
werkelijke of gekozen woonplaats in Nederland heeft, is hij verplicht woonplaats
te kiezen op het kantoor van een notaris die in de gemeente Amsterdam is
gevestigd.
Van de woonplaatskeuze en de wijziging daarvan moet de erfpachter of de
vertegenwoordiger zoals bedoeld in artikel 30, de gemeente schriftelijk op de
hoogte stellen.
De gemeente kan rechtsgeldig alle kennisgevingen, aanzeggingen en
opzeggingen doen en alle vorderingen instellen op de laatst aan haar
gemelde woonplaats.

artikel 35 - Kosten die verband houden met notariële akte
	Als op grond van de inhoud van de Algemene Bepalingen of bijzondere
bepalingen een notariële akte moet worden opgemaakt, bepaalt de gemeente
of, en tot welk bedrag, de daaraan verbonden kosten door de gemeente
worden betaald. Deze kosten betreffen het tarief van de notaris en de kosten
voor de inschrijving van die akte in de openbare registers. De verschuldigde
belastingen en andere lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 36 - Algemene Termijnenwet
	De Algemene Termijnenwet is op de termijnen die staan in de Algemene
Bepalingen van overeenkomstige toepassing.

notaris te
dat het erfpachtrecht plaatselijk bekend:
adres
postcode en woonplaats

,

kadastraal bekend:
gemeente:

, sectie:

, nr.:

is overgegaan op:
namen
adres
postcode en woonplaats
bij akte ingeschreven in de openbare registers in deel:

, nr.:

.

Vertegenwoordiger/correspondentie/factuuradres
naam
adres
postcode en woonplaats
bankrekening
Plaats:

artikel 37 - Citeertitel

Dagtekening:

	De Algemene Bepalingen kunnen worden aangehaald als: Algemene
Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht 2016 Amsterdam.
Handtekening

1
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stempel:

Behoort bij artikel 30 van de Algemene
Bepalingen voor eeuwigdurende erfpacht
2016 Amsterdam.
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Algemene Bepalingen voor
voortdurende erfpacht 2000
Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van
de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000
nummer 689 en opgenomen in een notariële akte en met die
akte ingeschreven in de openbare registers te Amsterdam op
27 december 2000 in deel 17109 nummer 37.
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ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT 2000

periode aanvangt op de datum waarop de erfpacht ingaat;
	onroerende zaak: de grond casu quo de grond met de daarop/daarin
aanwezige opstallen casu quo het appartementsrecht;
m. opstallen: gebouwen, werken en beplantingen;
n. 	openbare registers: de openbare registers voor registergoederen van de
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers;
o. 	uitgifte in erfpacht: mede de omzetting van het perceel in voortdurende
erfpacht onder deze Algemene Bepalingen.
l.

artikel 1 - Gronduitgifte in Amsterdam
1

2

De Gemeente Amsterdam geeft percelen uit in voortdurende erfpacht met
inachtneming en van toepassingverklaring van deze Algemene Bepalingen en
voorts onder zodanige bijzondere bepalingen als de Gemeente voor elke
uitgifte in erfpacht met de erfpachter is overeengekomen en die onder meer
betrekking zullen hebben op de bestemming en het gebruik van het perceel.
De Algemene Bepalingen kunnen te allen tijde door de Gemeenteraad worden
herzien. Zij treden bouwbloksgewijs in werking telkenmale op het tijdstip
waarop een tijdvak is verlopen.

artikel 2 - Begripsbepalingen
In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
a. afkoopsom: het door de erfpachter te betalen bedrag-ineens dat in de
plaats komt van de nog niet vervallen canon(s) over het lopende tijdvak;
b. 	Algemene Bepalingen: de Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht 2000 Amsterdam;
c. 	bijzondere bepalingen: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de
Algemene Bepalingen geldende bepalingen, vermeld in de akte van
vestiging of de akte van wijziging van de erfpacht;
d. 	bouwblok: een in de akte van vestiging van de erfpacht aangeduid gebied,
gevormd door één of meer percelen waarvan de tijdvakken gelijktijdig
eindigen;
e. 	canon: de jaarlijkse door de erfpachter verschuldigde geldsom als
tegenprestatie voor de erfpacht;
f. 	deskundigen: de deskundigen, bedoeld in art. 34 van deze Algemene
Bepalingen;
g. 	erfpacht: mede het onverdeeld aandeel daarin;
h. 	grondwaarde: de overeengekomen respectievelijk door de Gemeente en/
of deskundigen vastgestelde waarde van de onroerende zaak, de waarde
van eventueel aanwezige tot de onroerende zaak behorende opstallen niet
meegerekend;
i. 	schaduwgrondwaarde: de grondwaarde bij aanvang van een tijdvak,
welke jaarlijks aan de waardeontwikkeling van het geld wordt aangepast
overeenkomstig een door Burgemeester en Wethouders vastgestelde
instructie;
j. 	perceel: de in erfpacht uit te geven of uitgegeven onroerende zaak;
k. 	tijdvak: elke achtereenvolgende periode van vijftig jaar waarvan de eerste
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artikel 3 - Uitgifte in erfpacht
1

2

3

 e uitgifte geschiedt in erfpacht voor onbepaalde tijd, te verdelen in
D
tijdvakken, bij akte van vestiging te verlijden ten overstaan van een, na overleg
met de erfpachter, door de Gemeente aan te wijzen en in de Gemeente
Amsterdam gevestigde notaris.
In de akte van vestiging van de erfpacht worden in elk geval opgenomen:
a. de ingangsdatum van de erfpacht;
b. 	de einddatum van het eerste tijdvak;
c. 	de bestemming, het toegestane gebruik en de maximaal toegestane
bebouwing van het perceel waarop de canon is gebaseerd;
d. 	een mededeling van de mogelijkheid van herziening van de canon in het
geval van wijziging van de bestemming, het gebruik of de bebouwing als
bedoeld onder c van dit artikel;
e. 	de canon, alsmede het canonpercentage en de grondwaarde die aan de
berekening van de canon ten grondslag liggen;
f. 	de data waarop de betalingstermijnen van de canon moeten zijn voldaan;
g. 	een verwijzing naar de Algemene Bepalingen welke op de erfpacht van
toepassing zijn en voorts de overige bijzondere bepalingen welke worden
gesteld;
h. 	de kadastrale aanduiding en de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
i. 	de grenzen van het bouwblok waarin het in erfpacht uit te geven perceel is
gelegen;
j. 	de datum waarop het eerste perceel, gelegen in dat bouwblok, werd
uitgegeven;
k. 	een woonplaatskeuze ten kantore van een in de Gemeente Amsterdam
gevestigde notaris, door de erfpachter zonder werkelijke of gekozen
woonplaats in Nederland.
Indien het perceel nog niet kadastraal is gemeten, wordt een door partijen
gewaarmerkte tekening van het perceel, waaruit de grenzen en de ligging van
het perceel blijken, aan de akte van vestiging gehecht. De meting van het
perceel door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal op basis
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van deze tekening geschieden. Zodra meting heeft plaatsgevonden, treden de
uitkomsten van die meting in de plaats van de hiervoor vermelde tekening.

artikel 4 - Omschrijving van de leveringsverplichting
1

2

3

De Gemeente is, onverminderd het in de aanbieding en/of de bijzondere
bepalingen omtrent de erfpacht bepaalde, verplicht, de erfpachter een recht
van erfpacht te leveren dat:
a.	onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of welke vernietiging
dan ook onderhevig is;
b.	niet is bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan of
andere dan de opgegeven beperkte rechten;
c. vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;
d.	vrij is van andere bijzondere lasten en beperkingen die anderszins de in de
bijzondere bepalingen overeengekomen bouw, verdere inrichting en
ingebruikneming van het perceel verhinderen of beperken.
Het perceel zal bij de aflevering in voldoende mate vrij zijn van stoffen welke
naar de op dat moment gangbare opvattingen en gelet op de bestemming
ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu opleveren, voorts
behoorlijk ontwaterd en, voor zover nodig, opgehoogd.
De Gemeente staat overigens niet in voor de afwezigheid van haar onbekende
gebreken.

artikel 5 - Canon
1

2
3

 e canon bij uitgifte wordt berekend naar een percentage van de
D
grondwaarde. De hoogte van dat percentage varieert al naargelang sprake is
van jaarlijkse aanpassing van de canon (art. 7) of een vaste canon voor tien jaar
(art. 8) of voor 25 jaar (art. 9).
De canonpercentages worden door Burgemeester en Wethouders vastgesteld
en in het Gemeenteblad bekendgemaakt.
De canon is verschuldigd vanaf de datum waarop de erfpacht ingaat.

4
5

6

7
8

artikel 7 - Jaarlijkse canonaanpassing
1

2
3

artikel 6 - Betalingen
1
2

3
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 e canon dient op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze te
D
worden voldaan.
Alle betalingen door de erfpachter zullen plaatsvinden op een door
Burgemeester en Wethouders aangegeven wijze. Een verschuldigd bedrag zal
op hele euro’s worden afgerond en wel tot 50 cent naar beneden en vanaf 50
cent naar boven.
Indien de Gemeente enige betaling heeft verricht die krachtens de Algemene
Bepalingen of de bijzondere bepalingen ten laste van de erfpachter komt,
dient de erfpachter deze aan de Gemeente te vergoeden binnen een maand

na ontvangst van een schriftelijk betalingsverzoek.
De erfpachter is niet bevoegd tot opschorting van enige betaling.
Korting of verrekening van door de erfpachter te verrichten betalingen is
uitsluitend toegestaan voor zover het onbetwiste vorderingen op de Gemeente
betreft welke direct verband houden met de erfpacht.
Indien de erfpachter niet tijdig betaalt, is hij een vertragingsrente verschuldigd
ter hoogte van de wettelijke rente over het openstaande bedrag, te rekenen
vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van een maand geldt als volle
maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente
wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
Iedere betaling door de erfpachter strekt, ongeacht de bestemming die hij
hieraan geeft, ter voldoening van zijn schulden aan de Gemeente in de
volgorde waarin deze hierna worden aangegeven:
a. boete(s) verschuldigd ingevolge art. 29;
b. rente(n) verschuldigd ingevolge de leden 6 en 7 van dit artikel;
c.	andere dan de hiervoor onder a en b en hierna onder d vermelde schulden
die de erfpachter ingevolge de erfpacht heeft;
d. de canon casu quo de afkoopsom.

4

 et canonpercentage bij uitgifte is gelijk aan het percentage waarmee het
H
gemiddeld effectief rendement van vijf aflosbare staatsleningen met de langst
resterende looptijd wordt uitgedrukt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek of, bij gebreke daarvan, door een ander onafhankelijk instituut, met
als peildatum de eerste maand in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal
waarin het percentage van toepassing is.
Na verloop van ieder jaar tot het einde van het tijdvak wordt de canon
bouwbloksgewijs aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen prijsniveau.
De aangepaste canon wordt gevonden door de geldende canon te
vermenigvuldigen met een voor elk kalenderjaar vast te stellen
aanpassingscoëfficiënt, deze canon wordt zo spoedig mogelijk ter kennis
gebracht van de erfpachter. Te late kennisgeving kan de erfpachter noch
ontslaan van zijn verplichting tot bijbetaling noch zijn recht op terugbetaling
teniet doen.
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt berekend
door toepassing van de formule:

		a
		— minus 0,01, waarin voorstelt:
		b
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 e letter a: het consumentenprijsindexcijfer, reeks voor alle huishoudens, voor
d
de maand juni van het jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde
kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau
voor de Statistiek of, bij gebreke daarvan, door een ander onafhankelijk
instituut;
de letter b: het overeenkomstige cijfer voor de maand juni van het tweede jaar,
voorafgaande aan het in dit lid bedoelde kalenderjaar.
	Indien door enige oorzaak een of meer waarden in dit lid, voorgesteld door
de letters a en b, niet of niet tijdig bekend zijn, wordt de in dit lid bedoelde
aanpassingscoëfficiënt door de Gemeenteraad bepaald op een wijze die
zoveel mogelijk overeenkomt met de wijze van berekening die in dit artikel is
omschreven.
5
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt door
Burgemeester en Wethouders vastgesteld en in het Gemeenteblad
bekendgemaakt.
6
Indien het op het perceel gebouwde wordt verhuurd en het bedrag van de
jaarlijkse canonaanpassing, in procenten uitgedrukt uitgaat boven het totale
percentage van de wettelijk toegestane huurverhogingen voor het op het
perceel gebouwde sinds het tijdstip van ingang van de geldende canon, wordt
het percentage van de canonaanpassing gelijkgesteld met het percentage van
bedoelde wettelijk toegestane huurverhogingen.
7
Gedurende het gehele tijdvak is het niet mogelijk te kiezen voor een andere
betalingswijze dan die van de jaarlijkse canonaanpassing, behalve indien
ervoor wordt gekozen de canon voor het resterende tijdvak bij vooruitbetaling
te voldoen op de voet van art. 10.

4

5

artikel 9 - Vaste canon voor 25 jaar
1

2

3

artikel 8 - Vaste canon voor tien jaar
1

2

3
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 urgemeester en Wethouders kunnen bij aanvang van een tijdvak met de
B
erfpachter overeenkomen dat tot het einde van dat tijdvak de canon telkens
voor een periode van tien jaar op een vast bedrag wordt vastgesteld.
Burgemeester en Wethouders stellen daartoe per kwartaal een
canonpercentage vast dat gelijk is aan het percentage waarmee het gemiddeld
effectief rendement van aflosbare staatsleningen met een gemiddeld
resterende looptijd van negen en tien jaar wordt uitgedrukt door het Centraal
Bureau voor de Statistiek of, bij gebreke daarvan, door een ander onafhankelijk
instituut, met als peildatum de eerste maand in het kwartaal, voorafgaand aan
het kwartaal waarin het percentage van toepassing is, te verhogen met een
door Burgemeester en Wethouders vast te stellen opslagpercentage.
Na verloop van telkens tien jaar tot het einde van het tijdvak bedoeld in lid 1
van dit artikel wordt de canon opnieuw vastgesteld door de grondwaarde bij
aanvang van dat tijdvak te vermenigvuldigen met het door Burgemeester en

Wethouders daarvoor op de aangegeven wijze vastgestelde canonpercentage
geldend voor het kwartaal van het jaar waarin de aanpassing plaats vindt.
In afwijking van het gestelde in lid 3 van dit artikel zal, indien er een wijziging
van het recht van erfpacht heeft plaatsgevonden die een aanpassing van de
canon tot gevolg heeft gehad, niet de grondwaarde bij aanvang van dat
tijdvak, maar de aangepaste grondwaarde gehanteerd worden voor het
opnieuw vaststellen van de canon.
Gedurende het gehele tijdvak is het niet mogelijk te kiezen voor een andere
betalingswijze dan die van de vaste canon voor tien jaar, behalve indien ervoor
wordt gekozen de canon voor het resterende tijdvak bij vooruitbetaling te
voldoen op de voet van art. 10.

4

 urgemeester en Wethouders kunnen bij aanvang van een tijdvak met de
B
erfpachter overeenkomen dat tot het einde van dat tijdvak de canon telkens
voor een periode van 25 jaar op een vast bedrag wordt vastgesteld.
Burgemeester en Wethouders stellen daartoe per kwartaal een
canonpercentage vast dat gelijk is aan het percentage waarmee het gemiddeld
effectief rendement van vijf aflosbare staatsleningen met de langste resterende
looptijd wordt uitgedrukt door het Centraal Bureau voor de Statistiek of, bij
gebreke daarvan, door een ander onafhankelijk instituut, met als peildatum de
eerste maand in het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal waarin het
percentage van toepassing is, te verhogen met een door Burgemeester en
Wethouders vast te stellen opslagpercentage.
Na verloop van 25 jaar wordt de canon opnieuw vastgesteld door de op dat
moment geldende schaduwgrondwaarde te vermenigvuldigen met het door
Burgemeester en Wethouders daarvoor op de aangegeven wijze vastgestelde
canonpercentage geldend voor het kwartaal van het jaar waarin de aanpassing
plaatsvindt.
Gedurende het gehele tijdvak is het niet mogelijk te kiezen voor een andere
betalingswijze dan de vaste canon voor 25 jaar, behalve indien ervoor wordt
gekozen de canon voor het resterende tijdvak bij vooruitbetaling te voldoen op
de voet van art. 10.

artikel 10 - Vooruitbetaling van de canon
1

2

 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat de
B
nog niet vervallen canon over het lopend tijdvak door betaling van een
afkoopsom wordt voldaan.
Burgemeester en Wethouders stellen de afkoopsom vast; de afkoopsom wordt
bepaald op een zodanig niveau als naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders nodig is om de Gemeente schadeloos te stellen wegens derving

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

41

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE ERFPACHT 2000

3

4

5

6

van canon.
De afkoopsom wordt berekend volgens een door Burgemeester en
Wethouders vast te stellen instructie, welke in het Gemeenteblad wordt
bekend gemaakt.
Tussentijdse beëindiging van de erfpacht geeft geen recht op terugbetaling
van de afkoopsom, behoudens in geval van beëindiging van de erfpacht om
redenen van algemeen belang.
Het bedrag hetwelk in het geval voorzien in het voorgaande lid zal worden
terugbetaald, zal worden berekend met gebruikmaking van dezelfde factoren
als voor het bepalen van het bedrag, bedoeld in het tweede lid, hebben
gegolden.
De vooruitbetaling door de erfpachter wordt geconstateerd bij notariële akte;
in de akte worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. het bedrag van de canon;
c. de afkoopsom, alsmede het percentage waartegen dit bedrag is berekend;
d. de datum waarop de afkoopsom aan de Gemeente is voldaan;
e. de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.

5

6

7

artikel 11 - Wijzigingen in de erfpacht bij het einde van het tijdvak
1

2

3

4
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 en minste drie jaar vóór de aanvang van een nieuw tijdvak geven
T
Burgemeester en Wethouders schriftelijk aan de erfpachter kennis van de
toepasselijkheid van eventuele nieuwe Algemene Bepalingen en de op basis
van het bepaalde in de leden 2 en 3 door de Gemeente berekende nieuwe
grondwaarde en nieuwe jaarlijkse en vaste canons.
Bij de aanvang van een nieuw tijdvak vindt herziening van de canon plaats.
De canon wordt door de Gemeente vastgesteld op basis van een opnieuw
berekende grondwaarde en de canonpercentages, geldende in het
desbetreffende kwartaal van het jaar van kennisgeving als bedoeld in lid 1.
Bij de berekening van de grondwaarde wordt uitgegaan van:
a. 	de bij de aanvang van het nieuwe tijdvak toepasselijke algemene en
bijzondere bepalingen;
b. 	een redelijke toedeling van een deel van de gezamenlijke waarde van het
perceel en de opstallen aan het perceel;
c. 	de onderhandse verkoopwaarde van normaal onderhouden percelen en
opstallen in verhuurde of gebruikte staat.
Bericht de erfpachter schriftelijk dat hij akkoord gaat met de nieuwe
grondwaarde en de nieuwe canon van zijn keuze binnen drie maanden na
ontvangst van de kennisgeving, dan zullen de nieuwe grondwaarde en de
nieuwe canon van kracht worden. Doet de erfpachter binnen dit tijdsbestek

8

9

geen mededeling daaromtrent, dan zullen de nieuwe grondwaarde en de
nieuwe canon op basis van jaarlijkse canonaanpassing van kracht worden.
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de nieuwe grondwaarde en
nieuwe canons, doet hij hiervan binnen drie maanden na ontvangst van de
kennisgeving schriftelijk mededeling aan Burgemeester en Wethouders.
In dat geval worden de grondwaarde, de canonpercentages en canons met
inachtneming van het bepaalde in de leden 2 en 3 vastgesteld door
deskundigen. De door deskundigen vastgestelde grondwaarde,
canonpercentages en canons worden zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de
Gemeente en de erfpachter ter kennis gebracht.
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in voorgaande leden tot stand
gekomen, treden in werking telkenmale op het tijdstip waarop een tijdvak is
verlopen.
Herziening van de canon wordt binnen zes maanden na de kennisgeving als
bedoeld in lid 1, respectievelijk binnen zes maanden na de kennisgeving van
deskundigen als bedoeld in lid 5, geconstateerd bij notariële akte; in de akte
worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon en de ingangsdatum;
c. de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.
Indien Burgemeester en Wethouders tweeëneenhalf jaar vóór de aanvang van
een nieuw tijdvak nog niet hebben voldaan aan het bepaalde in lid 1, is de
erfpachter bevoegd, de Gemeente schriftelijk te verzoeken dat hem alsnog
wordt medegedeeld, of eventuele nieuwe Algemene Bepalingen na het
lopende tijdvak van toepassing zullen zijn, alsmede of de canon wordt herzien.
Aan het verzoek van de erfpachter dient de Gemeente binnen drie maanden te
voldoen.
Niet-inachtneming van de termijn, vermeld in lid 1, doet het recht van de
Gemeente tot van toepassing verklaren van nieuwe Algemene Bepalingen met
herziening van de canon, respectievelijk het recht tot opzegging van de
erfpacht door de erfpachter niet teniet, zelfs niet indien de kennisgeving
geschiedt na het verstrijken van het lopende tijdvak. Tenzij de erfpachter
hierdoor wordt benadeeld, heeft te late kennisgeving tot gevolg dat voor de
toepassing van dit artikel en art. 25 het lopende tijdvak geacht wordt te
eindigen drie jaar na verzending van de kennisgeving. Tot de aanvang van het
nieuwe tijdvak blijven de geldende canon, de algemene en de bijzondere
bepalingen van toepassing.
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artikel12 - Herziening van de canon in geval van wijziging van
het gebruik of de bebouwing
1	
Herziening van de canon kan voorts plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders
veranderd gebruik van het perceel en/of opstallen, gelet op de door deze
gebruiksverandering tot stand gekomen waardevermeerdering van het
perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, zulks met ingang van de
datum waarop het veranderd gebruik is aangevangen. Indien niet met
zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum het veranderd
gebruik tot stand is gekomen, stellen Burgemeester en Wethouders
die datum bij benadering vast in het besluit waarbij toestemming
wordt verleend. Indien op de dag dat besloten wordt de toestemming
te verlenen, de gebruiksverandering nog niet is gerealiseerd, stellen
Burgemeester en Wethouders, na overleg met de erfpachter, de datum van
verandering eveneens bij benadering vast.
b. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders
gerealiseerde wijziging van de bestaande opstallen en/of met toestemming
van Burgemeester en Wethouders gestichte nieuwe bebouwing,
gelet op de door deze wijziging en/of bebouwing tot stand gekomen
waardevermeerdering van het perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding
geeft, zulks met ingang van de datum waarop de wijziging van de
bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd. Indien niet
met zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum de wijziging
van de bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd,
stellen Burgemeester en Wethouders die datum bij benadering vast in
het besluit waarbij toestemming wordt verleend. Indien op de dag dat
besloten wordt de toestemming te verlenen, de bebouwingswijziging nog
niet is gerealiseerd, stellen Burgemeester en Wethouders, na overleg met
de erfpachter, de datum van wijziging eveneens bij benadering vast.
2
De nieuwe canon wordt berekend door toepassing van de formule:
		 A ( (B - C) D ) , waarin voorstelt:
A de op het moment van de herziening geldende canon;
B	de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met het oog
op het gewijzigd gebruik en/of de gewijzigde bebouwing;
C	de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met het oog
op het op het moment van de herziening toegestane gebruik,
respectievelijk de toegestane bebouwing;
D	het desbetreffende op het moment van de herziening van toepassing
zijnde canonpercentage.
3
Indien de berekening, bedoeld in lid 2, resulteert in een lagere canon, wordt
de canon niet herzien en blijft de erfpachter de geldende canon verschuldigd
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5

tenzij het gemeentelijk belang anders vordert, te bepalen door Burgemeester
en Wethouders.
Herziening van de canon op de voet van dit artikel vindt ook plaats op dezelfde
wijze, indien op basis van art. 10 de canon bij vooruitbetaling is voldaan.
Verandering van het gebruik of wijziging van de bebouwing wordt
geconstateerd bij notariële akte; in de akte wordt in ieder geval vermeld:
a. de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon en de ingangsdatum;
c. de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.

artikel 13 - Inrichting en ingebruikneming van het perceel
1

2

 e erfpachter is verplicht, onder de voorwaarden en binnen de termijnen
D
daartoe in de akte van vestiging gesteld:
a. het perceel te bebouwen overeenkomstig het door de Gemeente
goedgekeurde bouwplan;
b. 	het perceel op behoorlijke wijze van de belendende percelen en/of de
openbare weg af te scheiden en afgescheiden te houden;
c. 	het onbebouwde gedeelte van het perceel op behoorlijke wijze
overeenkomstig de in de akte van vestiging aangegeven bestemming in te
richten en ingericht te houden;
d. 	het perceel en de eventuele opstallen overeenkomstig de in de akte van
vestiging aangegeven bestemming in gebruik te nemen.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van een of meer van de in lid 1
genoemde verplichtingen en/of van de ter zake in de akte van vestiging
gestelde voorwaarden en termijnen. Burgemeester en Wethouders kunnen aan
een vrijstelling voorwaarden of een tijdsbepaling verbinden, waaronder
herziening van de canon als bedoeld in art. 12.

artikel 14 - Overdracht voor ingebruikneming
1

2

 e erfpachter is, zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders, niet
D
bevoegd, zijn erfpacht geheel of gedeeltelijk over te dragen of toe te delen
dan wel een beperkt recht te vestigen waardoor het gebruik van het perceel
door derden wordt verkregen, alvorens hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen
ingevolge art. 13, lid 1.
Burgemeester en Wethouders kunnen, indien zij toestemming verlenen, aan de
toestemming voorwaarden en/of een tijdsbepaling verbinden, waaronder
herziening van de canon als bedoeld in art. 12.
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artikel 15 - Gebruik overeenkomstig de bestemming
1
2

3

4

5

 erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen overeenkomstig de in de
De
akte van vestiging aangegeven bestemming te gebruiken.
Het is de erfpachter in ieder geval niet geoorloofd:
a. 	het perceel en de opstallen geheel of gedeeltelijk langer dan een jaar niet
of nagenoeg niet te gebruiken;
b. 	het perceel en de opstallen zodanig te gebruiken dat zulks uit een oogpunt
van welstand bezwaar oplevert;
c. 	handelingen te verrichten die kunnen leiden tot vermindering van de
waarde van het perceel;
d. 	op of aan het perceel en/of opstallen werkzaamheden of handelingen
te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen waardoor
gevaar, schade of hinder dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of
het milieu, waaronder de bodem, wordt veroorzaakt.
Indien de erfpachter in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 en/of lid 2, zijn
Burgemeester en Wethouders bevoegd van de erfpachter onmiddellijk
opheffing van de overtreding en ongedaan maken van de daardoor ontstane
schade te vorderen.
Alle schade die door handelen of nalaten in strijd met het in de vorige leden
bepaalde door of vanwege de erfpachter ontstaat, waaronder de kosten van
eventueel noodzakelijke bodemsanering, is voor rekening van de erfpachter.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 en 2
vermelde verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders kunnen,
indien zij vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden en/of een
tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld in art.
12.

3 vermelde verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders kunnen,
indien zij vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden en/of
een tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld
in art. 12.

artikel 17 - Gedoogplichten
1

2

artikel 18 - Lasten en belastingen
1

artikel 16 - Instandhouding van de opstallen
1

2
3
4
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 e erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen in zodanige staat te
D
houden dat deze de in de akte van vestiging aangegeven bestemming en het
daarin vermelde gebruik op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de
erfpachter in ieder geval het perceel en de opstallen in alle opzichten goed te
onderhouden en, waar nodig, tijdig te vernieuwen, voor zover in verband met
het onderhoud noodzakelijk.
Het is de erfpachter niet geoorloofd, de opstallen geheel of gedeeltelijk te
slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen.
De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen
over te gaan indien deze door welke oorzaak ook zijn teniet gegaan.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 tot en met

 e erfpachter is verplicht, op, in, aan of boven het perceel en de opstallen de
D
aanwezigheid van door of vanwege de Gemeente of de door de Gemeente
aangewezen derde aangebrachte leidingen, kabels, vezels en andere
inrichtingen voor communicatieve doeleinden, palen, rioleringen,
drainagebuizen en andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve van
openbare doeleinden te gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen
worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd wanneer dit door
Burgemeester en Wethouders zal worden gelast.
Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de in het
vorige lid vermelde werkzaamheden en de aanwezigheid van krachtens het
vorige lid na de uitgifte aangebrachte voorzieningen, zal na overleg met de
erfpachter door de Gemeente of de door de Gemeente aangewezen derde
en op kosten van de Gemeente casu quo die derde worden hersteld dan wel
aan de erfpachter worden vergoed. Kunnen de Gemeente en de erfpachter
niet tot overeenstemming komen over de aard en de hoogte van de
schadeloosstelling, dan zal deze op verzoek van de meest gerede partij worden
vastgesteld door deskundigen.

2

 lle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen alle belastingen
A
die ter zake van het perceel en de opstallen worden geheven, komen ten laste
van de erfpachter met ingang van de datum van het verlijden van de akte van
vestiging of, indien ingebruikneming voordien geschiedde, vanaf de datum van
ingebruikneming.
Indien de Gemeente enige betaling heeft verricht die krachtens de algemene
of bijzondere bepalingen ten laste van de erfpachter komt, moet de erfpachter
deze aan de Gemeente vergoeden binnen een maand na ontvangst van een
schriftelijk betalingsverzoek van Burgemeester en Wethouders.

artikel 19 - Risico bij achteruitgang van de onroerende zaak
Achteruitgang van de onroerende zaak door:
a. 	bodemverontreiniging, of
b. 	een andere niet aan de Gemeente toe te rekenen oorzaak, isvoor risico van
de erfpachter voor zover de bodemverontreiniging of andere oorzaak heeft
plaatsgevonden na de ingangsdatum van de erfpacht.
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artikel 20 - Aansprakelijkheid en bijstaan in geding
1

2

 e erfpachter is na de ingangsdatum van de erfpacht aansprakelijk voor
D
schade van derden ontstaan door of direct samenhangend met:
a.	bodemverontreiniging of
b.	een andere oorzaak, voorzover de bodemverontreiniging, of andere
oorzaak voor risico van de erfpachter is, ongeacht of de erfpachter of de
Gemeente wordt aangesproken.
Is de erfpachter ingevolge lid 1 aansprakelijk en wordt de Gemeente in rechte
aangesproken, dan is de erfpachter gehouden in het geding te komen
teneinde de belangen van de Gemeente te verdedigen.

2

3

artikel 21 - Overdracht erfpacht
	De erfpachter is verplicht, in geval van overdracht, toedeling of splitsing van de
erfpacht, in de desbetreffende akte op te nemen hetgeen is vermeld met
betrekking tot het bepaalde in art. 3, lid 2, onder a tot en met h.

artikel 22 - Splitsen van de erfpacht
1

2

3
4

 e erfpachter is tot splitsing van de erfpacht, tot splitsing in
D
appartementsrechten of tot samenvoeging van erfpachten slechts bevoegd
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde
handelingen gelijkgesteld het door de erfpachter scheppen van rechten
van lidmaatschap van verenigingen of coöperaties of het verlenen van
deelnemingen of participaties indien in die rechten is begrepen het recht op
uitsluitend gebruik of nagenoeg uitsluitend gebruik van het perceel en/of de
opstallen of van een gedeelte daarvan dat blijkens de inrichting is bestemd om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
Burgemeester en Wethouders kunnen aan het verlenen van de toestemming
als bedoeld in lid 1 voorwaarden verbinden, waaronder herziening van de
canon als bedoeld in art. 12.
Indien Burgemeester en Wethouders toestemming verlenen tot splitsing in
appartementsrechten, stellen zij tevens de verdeling van de canon vast.
Indien de erfpacht is gesplitst in appartementsrechten, is de vereniging van
appartementseigenaren hoofdelijk verbonden voor de door één of meer
appartementseigenaren verschuldigde canon en is het in dit artikel bepaalde
voor de appartementseigenaar van overeenkomstige toepassing.

artikel 23 - Beëindiging van de erfpacht om redenen van
algemeen belang
1	
De Gemeente kan de erfpacht beëindigen om redenen van algemeen belang.
De beëindiging geschiedt door opzegging van de erfpacht nadat de
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Gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen.
Burgemeester en Wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de
erfpacht aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteen gezet
welke de redenen zijn die beëindiging van de erfpacht in het algemeen belang
rechtvaardigen. Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de
hypotheekhouder(s) en eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis
van het voorstel. Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen
tot beëindiging algemeen bekend.
Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de Gemeenteraad
geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het
in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn kunnen de
erfpachter, de hypotheekhouder(s) en eventuele derde-belanghebbenden
bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. De
Gemeenteraad besluit binnen een jaar na dagtekening van het in lid 2
bedoelde voorstel.
Het besluit van de Gemeenteraad bepaalt de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met
inachtneming van een termijn van ten minste één jaar. Deze opzegging moet
op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven. De
opzegging wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
Indien op de dag dat de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet zijn
ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen
bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen
gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

artikel 24 - Gevolgen van de beëindiging in het algemeen belang
1
2

3

Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in art. 23, vindt
schadeloosstelling plaats op basis van de Onteigeningswet.
Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepaling
of voorwaarde in de akte van vestiging in erfpacht of in een akte houdende
wijziging van de erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de schade
terzake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of
voorwaarde in de akte tot vestiging in erfpacht of in een akte houdende
wijziging van de erfpacht op het perceel en in de opstallen wordt uitgeoefend,
tenzij Burgemeester en Wethouders daartoe schriftelijk toestemming hebben
verleend.
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de Gemeente
aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst
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7
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van de schriftelijke kennisgeving van de vergoeding schriftelijk mededeling aan
Burgemeester en Wethouders. Indien geen overeenstemming wordt bereikt
over de hoogte van de vergoeding, wordt deze vastgesteld door deskundigen.
De Gemeente keert de vergoeding aan de erfpachter uit na aftrek van al
hetgeen zij uit hoofde van de Algemene Bepalingen en de bijzondere
bepalingen, met betrekking tot het perceel en de opstallen nog te vorderen
heeft.
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de vergoeding, na aftrek van al hetgeen
zij uit hoofde van de algemene en bijzondere bepalingen, met betrekking tot
het perceel en de opstallen nog te vorderen heeft, aan de hypotheekhouder(s)
uit te keren tot een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag,
gelijk aan het bedrag dat aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen indien het
een verdeling gold van de koopprijs in geval van executoriale verkoop van de
erfpacht. Een daarna overblijvend bedrag van de schadevergoeding wordt
uitgekeerd aan de erfpachter.
De Gemeente is bevoegd de betaling van de vergoeding op te schorten
zolang het perceel en de opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente
zijn gesteld, behoudens door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en
het eventuele retentierecht van de erfpachter.
Indien derden rechtmatig gebruiksrechten hebben verkregen, draagt de
erfpachter er zorg voor dat de Gemeente onverwijld de beschikking krijgt over
uit hoofde van die gebruiksrechten gestorte waarborgsommen en/of garanties,
rente daarbij inbegrepen.
Zolang het perceel na het einde van de erfpacht niet aan de Gemeente is
afgeleverd, blijft het bepaalde in art. 20 onverminderd van kracht.

2

3

4
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artikel 27 - Afstand van de erfpacht
1

2

artikel 25 - Beëindiging van de erfpacht door de erfpachter
1

2

 e erfpachter is uitsluitend bevoegd de erfpacht door opzegging te
D
beëindigen tegen het einde van een tijdvak. De opzegging geschiedt niet
eerder dan drie jaar en uiterlijk één jaar voor het einde van een tijdvak.
De opzegging geschiedt bij exploit. De opzegging wordt door de Gemeente
ingeschreven in de openbare registers.
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Indien de erfpacht eindigt door opzegging vanwege de erfpachter, mag de
erfpachter de opstallen noch geheel noch gedeeltelijk wegnemen,
onverminderd het recht van de Gemeente van de erfpachter te vorderen dat
de opstallen geheel of gedeeltelijk worden weggenomen en het perceel vóór
het einde van het tijdvak ook voor het overige wordt teruggebracht in de

 e Gemeente en de erfpachter kunnen bij akte van afstand, te verlijden ten
D
overstaan van een door de gemeente, na overleg met de erfpachter, aan te
wijzen en in de Gemeente Amsterdam gevestigde notaris, overgaan tot
beëindiging van de erfpacht.
In de akte van afstand worden in elk geval opgenomen:
a. de datum waarop de erfpacht wordt beëindigd;
b. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van het tijdstip
waarop en de staat waarin het perceel wordt afgeleverd aan de gemeente;
c. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van een eventuele
vergoeding van de waarde van de opstallen.

artikel 28 - Niet-nakoming van verplichtingen door de erfpachter
1

artikel 26 - Gevolgen van de opzegging door de erfpachter
1

oorspronkelijke staat waarin het zich bevond ten tijde van uitgifte in erfpacht.
De Gemeente dient binnen drie maanden na opzegging vanwege de
erfpachter aan de erfpachter schriftelijk kennis te geven, of zij van dit recht
gebruik maakt.
Bij het einde van de erfpacht dient de erfpachter in elk geval het perceel af te
leveren vrij van stoffen welke naar op dat moment gangbare opvattingen
gevaar voor het milieu of de volksgezondheid opleveren.
Indien de Gemeente geen gebruik maakt van haar recht ingevolge lid 1, is de
erfpachter gerechtigd tot vergoeding van de waarde van de bij het einde van
de erfpacht nog aanwezige opstallen. Niet zal worden vergoed de waarde van
hetgeen in strijd met de Algemene Bepalingen of de bijzondere is
aangebracht.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 25 is
geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het gebruik
van het perceel en komen alle lasten, waaronder begrepen alle belastingen die
terzake van het perceel en de opstallen worden geheven, ten laste van de
gemeente.
De leden 3 tot en met 8 van art. 24 zijn van overeenkomstige toepassing.

2

 nverminderd de aan de Gemeente krachtens de wet toekomende
O
bevoegdheden kan de gemeente, indien de erfpachter zijn verplichtingen niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, te harer keuze en, zo nodig, naast of na
elkaar gebruik maken van de in deze algemene of de bijzondere bepalingen
genoemde bevoegdheden.
Voordat Burgemeester en Wethouders gebruik maken van een van de in de
wet, de algemene of de bijzondere bepalingen vermelde bevoegdheden,
stellen zij de erfpachter schriftelijk in gebreke en wordt hem alsnog een termijn
gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen.
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3

4

5

Indien de erfpachter een in de wet, een in deze algemene of een in de
bijzondere bepalingen gestelde termijn binnen welke hij een verplichting moet
nakomen, ongebruikt laat voorbijgaan, is hij door het enkel verloop van de
termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
Met het oog op de handhaving van de aan de erfpachter in deze algemene of
in de bijzondere bepalingen opgelegde verplichtingen is de Gemeente te allen
tijde gerechtigd na overleg met de erfpachter het perceel met apparatuur te
betreden en de zich daarop bevindende opstallen en werken, zowel in- als
uitwendig, te inspecteren.
In geval de niet-nakoming door de erfpachter betreft het niet voldoen aan
enige betalingsverplichting, zijn de kosten van de invordering voor rekening
van de erfpachter.

2

3

4

artikel 29 - Boete
1

2
3

4

5

 egens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting uit
W
de algemene of de bijzondere bepalingen, kunnen Burgemeester en
Wethouders besluiten de erfpachter een boete op te leggen van ten hoogste
tienmaal het bedrag van de alsdan geldende canon. De boete moet worden
betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven waarin de boete is
opgelegd.
Indien de canon is vooruitbetaald, wordt voor de toepassing van het vorige lid
uitgegaan van de canon alsof deze niet was vooruitbetaald.
Naast de bedoelde boete kunnen Burgemeester en Wethouders een extra
boete vorderen voor elke dag of gedeelte van een dag dat de niet, niet tijdige
of niet behoorlijke nakoming voortduurt. Deze extra dagboete zal ten hoogste
drie procent (3%) van de canon bedragen.
Een boete kan door Burgemeester en Wethouders geheel of gedeeltelijk
worden kwijtgescholden of, indien deze reeds is betaald, teruggegeven indien
daarvoor naar hun mening reden aanwezig is.
De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de
erfpachter.

artikel 30 - Herstel door de gemeente
1

52

Indien de erfpachter enige verplichting, voortvloeiende uit de algemene of de
bijzondere bepalingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kunnen
Burgemeester en Wethouders deze verplichting op kosten van de erfpachter
doen uitvoeren. Krachtens deze Algemene Bepalingen zijn Burgemeester en
Wethouders tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk
gemachtigd. Tevens zijn Burgemeester en Wethouders gemachtigd, op kosten
van de erfpachter al datgene ongedaan te maken dat in strijd met enige
verplichting door de erfpachter is verricht.

 urgemeester en Wethouders geven van hun voornemen gebruik te maken
B
van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1, schriftelijk kennis aan de erfpachter
en de hypotheekhouder(s). Zij doen de kennisgeving vergezeld gaan van een
opgave van het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de uitvoering
gemoeid zullen zijn.
De erfpachter is verplicht, op eerste aanzegging van Burgemeester en
Wethouders de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel, te voldoen.
Burgemeester en Wethouders doen de aanzegging vergezeld gaan van een
gespecificeerde opgave van de kosten.
Kan de erfpachter zich niet met de hoogte van het bedrag verenigen, dan
geeft hij daarvan binnen twee maanden na ontvangst van bedoelde
aanzegging schriftelijk kennis aan Burgemeester en Wethouders.
Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van dit bedrag,
wordt dit op verzoek van de meest gerede partij vastgesteld door
deskundigen.

artikel 31 - Beëindiging wegens tekortkoming van de erfpachter
1

2

3

4

Indien de erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting, voortvloeiend uit de algemene of de bijzondere bepalingen, en in
de gelegenheid is gesteld te presteren, kan de Gemeente de erfpacht
beëindigen. Beëindiging geschiedt door opzegging en, behoudens het geval
bedoeld in art. 32, nadat de Gemeenteraad een daartoe strekkend besluit
heeft genomen. De Gemeente is in dat geval tevens gerechtigd van de
erfpachter vergoeding te vorderen van kosten, schade en rente.
Burgemeester en Wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de
erfpacht aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet
welke de redenen zijn die beëindiging van de erfpacht rechtvaardigen.
Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s) en
de eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van het voorstel.
Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen algemeen
bekend.
Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de Gemeenteraad
geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het
in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn kunnen de
erfpachter, de hypotheekhouder(s) en de eventuele derde-belanghebbenden
bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. De
Gemeenteraad besluit binnen een jaar na dagtekening van het in lid 2
bedoelde voorstel.
Het besluit van de Gemeenteraad bepaalt de dag waarop de erfpacht wordt
opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met inachtneming
van een termijn van ten minste zes maanden. Deze opzegging moet op straffe
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5

6

van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven. De
opzegging wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
Indien vóór de dag waarop de erfpacht eindigt, de oorzaak van de beëindiging
wordt weggenomen en vóór die dag bovendien aan de Gemeente worden
vergoed alle kosten, schade en rente als bedoeld in lid 1, zijn aan het besluit
tot opzegging van de Gemeenteraad en aan de aan de erfpachter gedane
opzegging geen verdere rechtsgevolgen meer verbonden.
Indien op de dag waarop de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet
zijn ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming
doen bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig
verkregen gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

artikel 33 - G
 evolgen van de beëindiging wegens tekortkoming
en wanbetaling
1

2

3

artikel 32 - Beëindiging wegens wanbetaling van de canon
1

2

3

4

Indien de erfpachter in verzuim is, de canon te betalen over twee
achtereenvolgende jaren, kan de Gemeente de erfpacht door opzegging
beëindigen. Beëindiging geschiedt in dat geval na een daartoe strekkend
besluit van Burgemeester en Wethouders. De Gemeente is in dat geval tevens
gerechtigd van de erfpachter vergoeding te vorderen van kosten, schade en
rente.
Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s) en
de eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van hun voornemen
tot beëindiging. Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen
algemeen bekend.
Burgemeester en Wethouders bepalen de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit niet
eerder dan nadat ten minste twee maanden zijn verstreken na de kennisgeving,
bedoeld in het vorige lid, en met inachtneming van een termijn van ten minste
drie maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht
dagen worden betekend aan de hypotheekhouder(s) en aan anderen die als
beperkt gerechtigde of beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare
registers zijn ingeschreven. De opzegging wordt door de Gemeente
ingeschreven in de openbare registers.
Het bepaalde in de leden 5 en 6 van art. 31 is van overeenkomstige
toepassing.

4

5

6

7
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 e erfpachter kan uitsluitend van de Gemeente vergoeding van de waarde van
D
de erfpacht, waarin begrepen de opstallen, vorderen op basis van het in dit
artikel bepaalde.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 31 en art.
32 is geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het
gebruik van het perceel en komen alle gewone en buitengewone lasten,
waaronder begrepen alle belastingen die ter zake van het perceel en de
opstallen worden geheven, ten laste van de gemeente.
Tenzij met de erfpachter en hypotheekhouder(s) anders is overeengekomen, is
de Gemeente verplicht, binnen zes maanden na de dag waarop de erfpacht is
geëindigd, in het openbaar, ten overstaan van een bevoegde notaris en onder
de alsdan gebruikelijke veilingvoorwaarden, dan wel onderhands op de wijze
als voorzien in art. 3:268 van het Burgerlijk Wetboek, te verkopen een op het
perceel en de opstallen te vestigen erfpacht. De erfpacht zal worden gevestigd
onder de algemene en bijzondere bepalingen en tegen een canon die voor de
opgezegde erfpacht heeft gegolden, zulks met inachtneming van door derden
rechtmatig verkregen gebruiksrechten.
De opbrengst van de verkoping wordt uitgekeerd aan de erfpachter, na
aftrek van al hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht
nog is verschuldigd en van de te harer laste komende kosten van de
openbare verkoping.
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de opbrengst, na aftrek van al hetgeen
aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de opstallen
nog is verschuldigd en van de te harer laste komende kosten van de openbare
verkoping aan de hypotheekhouder(s) uit te keren tot een door Burgemeester
en Wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het bedrag dat aan de
hypotheekhouder(s) zou toekomen, indien het een verdeling gold van de
koopprijs in geval van executoriale verkoop van de erfpacht. Een daarna
overblijvend bedrag van de opbrengst wordt uitgekeerd aan de erfpachter.
Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats, zolang het perceel en de
opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente zijn gesteld, behoudens
door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele
retentierecht van de erfpachter.
Indien bij de openbare verkoping geen bod wordt gedaan, wordt de
vergoeding vastgesteld door deskundigen.
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artikel 34 - Deskundigen
1
2

3

4

5
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 anneer in deze bepalingen sprake is van deskundigen, wordt daaronder
W
verstaan een aantal van drie.
Indien de Gemeente voornemens is een geschil ter beslissing voor te leggen
aan deskundigen en een verzoek tot aanwijzing van deskundigen uit te
brengen, geven Burgemeester en Wethouders de erfpachter schriftelijk kennis
van dit voornemen. Burgemeester en Wethouders stellen gedurende een
maand na dagtekening van gemeld schrijven de erfpachter in de gelegenheid
voor geschilbeslechting door de bevoegde rechter te kiezen. Laat de
erfpachter deze termijn ongebruikt voorbijgaan, dan wordt hij geacht in te
stemmen met beslechting van het geschil door deskundigen.
a.	Indien, terzake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen een maand na dagtekening van
het schrijven bedoeld in het vorige lid, zal binnen zes weken na vermelde
dagtekening een deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
b.	De beide aldus aangewezen deskundigen zullen binnen drie maanden na
dagtekening van het schrijven, vermeld in lid 2, een derde deskundige
hebben aan te wijzen.
c.	De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente geschiedt door
Burgemeester en Wethouders en wordt schriftelijk ter kennis gebracht van
de erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door de erfpachter wordt
schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de aanwijzing van de
derde deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven gelijktijdig aan
Burgemeester en Wethouders en aan de erfpachter.
d.	Indien binnen de termijn, gesteld onder a, de erfpachter de aanwijzing van
de deskundige niet schriftelijk ter kennis van Burgemeester en Wethouders
heeft gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van de derde
deskundige, op een wijze door Burgemeester en Wethouders te bepalen.
e.	Indien de aanwijzing van deskundigen wordt vereist ter bepaling van het
bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in art. 24, lid 3, zal de
gemeente, in afwijking van het bepaalde onder d, de president van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken de derde deskundige
zo spoedig mogelijk aan te wijzen.
De deskundigen beslissen niet dan nadat beide partijen, al dan niet bij
gemachtigde, in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. De
deskundigen beslissen met inachtneming van de toepasselijke algemene en
bijzondere bepalingen en de door de Gemeente ontwikkelde beleidslijnen
terzake.
De beslissing van de deskundigen wordt binnen zes maanden na aanwijzing
van de derde deskundige gemotiveerd en schriftelijk ter kennis van partijen

6

gebracht en heeft de kracht van een bindend advies.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden voor de helft
gedragen door de Gemeente en voor de andere helft gedragen door de
erfpachter.

artikel 35 - Hoofdelijke verbondenheid
1

2

Indien de erfpacht aan twee of meer personen toebehoort, hetzij als
deelgenoten, hetzij als erfpachters van verschillende gedeelten van de
onroerende zaak, zijn zij hoofdelijk jegens de Gemeente verbonden voor de
nakoming van de verplichtingen van de erfpachter uit hoofde van de
Algemene Bepalingen en de bijzondere bepalingen, tenzij de canon
overeenkomstig art. 22, lid 3, is verdeeld.
Na vervreemding van de erfpacht, een gedeelte daarvan, van een aandeel in
de erfpacht of van een aandeel in een gedeelte daarvan zijn de verkrijger en
zijn rechtsvoorganger hoofdelijk verbonden voor de door laatstgenoemde
verschuldigde canon die in de voorafgaande vijf jaren opeisbaar is geworden.

artikel 36 - Vertegenwoordiging
1

2
3

Indien de erfpacht aan twee of meer personen toebehoort, wijzen zij één van
hen als vertegenwoordiger aan en wel in de akte of, ingeval van verkrijging van
de erfpacht anders dan door vestiging, bij de verklaring die bij die verkrijging
moet worden opgemaakt volgens het formulier bedoeld in art. 39, lid 1.
Een wijziging van de vertegenwoordiger moet onverwijld schriftelijk worden
meegedeeld.
De Gemeente kan rechtsgeldig alle kennisgevingen, aanzeggingen en
opzeggingen met betrekking tot de erfpacht doen aan, en alle vorderingen
met betrekking tot de erfpacht instellen tegen de laatst aan haar vermelde
vertegenwoordiger.

artikel 37 - Ontruiming
	Indien na het eindigen van de erfpacht het perceel en de opstallen niet
vrijwillig zijn ontruimd, zal de Gemeente de ontruiming uit krachte van de
grosse van de akte tot vestiging kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 38 - D
 erdenwerking, kwalitatieve verplichting en
kettingbeding
1

2

 artijen beogen nadrukkelijk derdenwerking ten aanzien van hun rechten en
P
verplichtingen uit hoofde van de Algemene Bepalingen en de bijzondere
bepalingen.
Alle verplichtingen van een partij uit hoofde van de Algemene Bepalingen en
de bijzondere bepalingen om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van de
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3

onroerende zaak en/of de erfpacht als beperkt recht – voorzover het
verplichtingen betreffen niet behorend tot de erfpacht –, worden als
kwalitatieve verplichting gevestigd en zullen overgaan op degenen die het
goed verkrijgen. Ook degenen die een recht van gebruik verkrijgen van de
rechthebbende zullen daaraan gebonden zijn.
De erfpachter zal bij:
a. 	overdracht van de erfpacht of van een gedeelte daarvan, of
b. 	bezwaring van de erfpacht of van een gedeelte daarvan met een beperkt
genotsrecht, zijn verplichtingen uit hoofde van de Algemene Bepalingen
en de bijzondere bepalingen – voorzover het verplichtingen betreft niet
behorend tot de erfpacht als beperkt recht en niet zijnde kwalitatieve
verplichtingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel – ten behoeve van de
Gemeente opleggen aan en laten aannemen door zijn rechtsopvolger casu
quo de beperkt gerechtigde.

artikel 39 - Mededelingen
1

2

3

In geval van vestiging of andere overgang van de erfpacht of van een gedeelte
daarvan zijn de verkrijger onder algemene titel en de verkrijger onder
bijzondere titel verplicht binnen respectievelijk drie en één maand aan
Burgemeester en Wethouders van zijn verkrijging mededeling te doen door
middel van het door Burgemeester en Wethouders vast te stellen formulier A,
behorende bij deze bepalingen.
De verkrijger legt bij het formulier over een authentiek exemplaar van de op de
verkrijging betrekking hebbende juridische stukken:
a.	bij verkrijging onder algemene titel bijvoorbeeld een afschrift van een
verklaring van erfrecht, een afschrift van de fusieakte of een afschrift van de
akte van splitsing van de rechtspersoon van de erfpachter;
b.	bij verkrijging onder bijzondere titel bijvoorbeeld een afschrift van de akte
van levering.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen alle mededelingen,
kennisgevingen, verzoeken en goedkeuringen uit hoofde van de erfpacht
schriftelijk worden gedaan en alle vorderingen uit hoofde van de erfpacht
schriftelijk worden ingesteld.

3

4

 an de woonplaatskeuze en de wijziging daarvan moet de erfpachter of de
V
vertegenwoordiger als bedoeld in art. 36 aan de Gemeente schriftelijk kennis
geven.
De Gemeente kan rechtsgeldig alle kennisgevingen, aanzeggingen en
opzeggingen doen en alle vorderingen instellen op de laatst aan haar gemelde
(gekozen) woonplaats.

artikel 41 - Notariële kosten
	Indien op grond van het bepaalde in de algemene of bijzondere bepalingen
een notariële akte dient te worden opgemaakt, bepalen Burgemeester en
Wethouders of, en in welke mate, het daaraan verbonden honorarium van de
notaris en de kosten verbonden aan de inschrijving van die akte in de
openbare registers voor rekening van de Gemeente komen.
	Tot die kosten behoren niet de verschuldigde belastingen en andere lasten.
Deze kosten komen voor rekening van de erfpachter.

artikel 42 - Algemene Termijnenwet
	De Algemene Termijnenwet is op de termijnen vermeld in de Algemene
Bepalingen van overeenkomstige toepassing.

artikel 43 - Overgangsbepaling
	Tot 1 januari 2002 dient in art. 6, lid 2, en art. 7, lid 3, “euro’s” gelezen te
worden als “guldens”.

artikel 44 - Citeertitel
	Deze Algemene Bepalingen kunnen worden aangehaald als: Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.

artikel 40 - Woonplaatskeuze
1
2
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 e erfpachter of de vertegenwoordiger als bedoeld in art. 36 dient ervoor te
D
zorgen dat zijn adres bij de Gemeente bekend is.
Indien de erfpachter of de vertegenwoordiger als bedoeld in art. 36 geen
werkelijke of gekozen woonplaats in Nederland heeft, is hij verplicht met
betrekking tot de erfpacht woonplaats te kiezen ten kantore van een binnen de
Gemeente gevestigde notaris.
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FORMULIER A*
Hierbij verklaart

Algemene Bepalingen voor
voortdurende erfpacht voor
woningcorporaties 1998

notaris te
de erfpacht
dat,
	een onverdeeld gedeelte in de erfpacht (appartement)
plaatselijk bekend
kad. bekend
gem.

, sectie

, nr.

door de Gemeente Amsterdam bij akte verleden
de dato

voor notaris

en ingeschreven ten kantore van de Openbare Registers te Amsterdam,
de dato

, in deel

, nr.

,

, nr.

,

in erfpacht uitgegeven, en laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor
notaris

Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de
Gemeente bij zijn besluit van 11 november 1998, nummer 532 en
gehecht aan een notarieel verleden akte van depot en met die
akte overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op
21 december 1998 in deel 15517, nummer 15.

de dato

en ingeschreven in de Openbare Registers te Amsterdam
in deel

, nr.

, uit krachte van:

(omschrijving titel)
ingeschreven ten kantore van de Openbare Registers te Amsterdam,
de dat

, in deel

is overgegaan op,
naam
adres
woonplaats
correspondentie/factuuradres (zaakwaarnemer)
naam
adres
woonplaats
bankrekening
Amsterdam,
handtekening

*
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stempel

B
 ehoort bij art. 39 van de Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Amsterdam.
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ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE
ERFPACHT VOOR WONINGCORPORATIES 1998

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT VOOR
WONINGCORPORATIES 1998

(woningcorporatie) of een instelling die naar het oordeel van Burgemeester
en Wethouders voldoende werkzaam is in het belang van de Amsterdamse
Volkshuisvesting;
i. grondwaarde: de waarde van het perceel welke door Burgemeester en
Wethouders wordt vastgesteld;
j. perceel: de in erfpacht uit te geven of uitgegeven onroerende zaak;
k. 	tijdvak: elke achtereenvolgende periode van vijfenzeventig jaar waarvan de
eerste periode aanvangt op de datum waarop de erfpacht ingaat;
l. 	uitgifte in erfpacht: mede de omzetting van het perceel in voortdurende
erfpacht onder deze Algemene Bepalingen.

artikel 1 - Gronduitgifte in Amsterdam
1

2

3

 Gemeente Amsterdam geeft percelen uit in voortdurende erfpacht met
De
inachtneming en vantoepassingverklaring van deze Algemene Bepalingen en
voorts onder zodanige bijzondere bepalingen als de Gemeente voor elke
uitgifte in erfpacht met de erfpachter is overeengekomen en die onder meer
betrekking hebben op de bestemming en het gebruik van het perceel.
De Algemene Bepalingen kunnen te allen tijde door de Gemeenteraad worden
herzien. Herziening zal slechts geschieden na op overeenstemming gericht
overleg met de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties of haar
rechtsopvolger(s). Voornoemd overleg is erop gericht, Algemene Bepalingen
tot stand te brengen die recht doen aan de bijzondere positie van
woningcorporaties, uitsluitend werkzaam op het gebied van de
volkshuisvesting.
De herziene Algemene Bepalingen treden bouwbloksgewijze in werking
telkenmale op het tijdstip waarop een tijdvak is verlopen.

artikel 3 - Aanbieding en aanvaarding
1
2

artikel 2 - Begripsbepalingen
In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
a. 	afkoopsom: het door de erfpachter te betalen bedrag-ineens dat in de
plaats komt van de nog niet vervallen canon(s) over het lopende tijdvak;
b. 	Algemene Bepalingen: de Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht voor woningcorporaties 1998 Amsterdam;
c. 	bijzondere bepalingen: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de
Algemene Bepalingen geldende bepalingen, vermeld in de akte van
vestiging of de akte van wijziging van de erfpacht;
d. 	bouwblok: een in de akte van vestiging van de erfpacht aangeduid gebied,
gevormd door één of meer percelen waarvan de tijdvakken gelijktijdig
eindigen;
e. 	canon: de jaarlijks door de erfpachter te betalen geldsom als
tegenprestatie voor de uitoefening van zijn rechten;
f. 	deskundigen: de deskundigen, bedoeld in art. 31 van deze Algemene
Bepalingen;
g. 	erfpacht: mede het onverdeeld aandeel daarin;
h. 	erfpachter: een toegelaten instelling in de zin van de Woningwet
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3

 an de uitgifte in erfpacht gaat een schriftelijke aanbieding vooraf.
A
In de aanbieding worden in ieder geval vermeld:
a. de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	de termijn gedurende welke de aanbieding geldt;
c. 	de bestemming en het toegestane gebruik van het aangeboden perceel;
d. 	de maximaal toegestane bebouwing en, daar waar toepasselijk, de
minimaal voorgeschreven bebouwing;
e. 	de datum waarop, of de termijn waarbinnen, de bebouwing voltooid dient
te zijn;
f. 	de grondwaarde, het canonpercentage en de canon;
g. 	de toepasselijke algemene en overige bijzondere bepalingen. Bij de
aanbieding wordt een tekening gevoegd waarop het aangeboden perceel
duidelijk is aangegeven.
Een besluit tot uitgifte in erfpacht wordt niet genomen dan nadat de
aanbieding door de aanvrager schriftelijk is aanvaard.

artikel 4 - Uitgifte in erfpacht
1

2

 e uitgifte geschiedt in erfpacht voor onbepaalde tijd, te verdelen in
D
tijdvakken, bij akte van vestiging te verlijden ten overstaan van een, na overleg
met de erfpachter, door de Gemeente aan te wijzen en in de Gemeente
Amsterdam gevestigde notaris.
In de akte van vestiging van de erfpacht worden in elk geval opgenomen:
a. 	de ingangsdatum van de erfpacht;
b. de einddatum van het eerste tijdvak;
c. de bestemming en het toegestane gebruik van het perceel;
d. 	de canon, alsmede het canonpercentage en de grondwaarde die aan de
berekening van de canon ten grondslag liggen;
e. 	de data waarop de betalingstermijnen van de canon moeten zijn voldaan;
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f.

3

4

	 Algemene Bepalingen welke op de erfpacht van toepassing zijn en
de
voorts de overige bijzondere bepalingen welke worden gesteld;
g. 	de kadastrale aanduiding en de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
h. 	de grenzen van het bouwblok waarin het in erfpacht uit te geven perceel is
gelegen;
i. 	de datum waarop het eerste perceel, gelegen in dat bouwblok, werd
uitgegeven;
j. 	een woonplaatskeuze ten kantore van een in de Gemeente Amsterdam
gevestigde notaris, door de erfpachter zonder werkelijke of gekozen
woonplaats in Nederland.
Indien het perceel nog niet kadastraal is gemeten, wordt een door partijen
gewaarmerkte tekening van het perceel, waaruit de grenzen en de ligging van
het perceel blijken, aan de akte van vestiging gehecht. De meting van het
perceel door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal op
basis van deze tekening geschieden. Zodra meting heeft plaatsgevonden,
treden de uitkomsten van die meting in de plaats van de hiervoor vermelde
tekening.
De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 5 - Beëindiging van de erfpacht
1

2

3
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 e erfpachter is uitsluitend bevoegd de erfpacht op te zeggen tegen het einde
D
van een tijdvak. Deze opzegging geschiedt bij exploit niet eerder dan drie jaar
en uiterlijk één jaar vóór het einde van een tijdvak. De opzegging wordt door
de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
De Gemeente en de erfpachter kunnen bij akte van afstand, te verlijden ten
overstaan van een door de gemeente, na overleg met de erfpachter, aan te
wijzen en in de Gemeente Amsterdam gevestigde notaris, overgaan tot
beëindiging van de erfpacht. In de akte van afstand worden in elk geval
opgenomen:
a. 	de datum waarop de erfpacht wordt beëindigd;
b. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van het tijdstip
waarop en de staat waarin het perceel wordt afgeleverd aan de gemeente;
c. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van een eventuele
vergoeding van de waarde van de opstallen.
De Gemeente is uitsluitend bevoegd, de erfpacht te beëindigen op de voet
van art. 23 (beëindiging om redenen van algemeen belang), alsmede krachtens
art. 29 (beëindiging wegens tekortkoming van de erfpachter en/of wanbetaling
van de canon).

artikel 6 - Omschrijving van de leveringsverplichting
1

2

3

 e Gemeente is, onverminderd het in de aanbieding en/of de bijzondere
D
bepalingen omtrent de erfpacht bepaalde, verplicht, de erfpachter een recht
van erfpacht te leveren dat:
a. 	onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of welke vernietiging
dan ook onderhevig is;
b. 	niet is bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan of
andere dan de opgegeven beperkte rechten;
c. 	vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;
d. 	vrij is van andere bijzondere lasten en beperkingen die anderszins de in
de bijzondere bepalingen overeengekomen bouw, verdere inrichting en
ingebruikneming van het perceel verhinderen of beperken.
Het perceel zal bij de aflevering in voldoende mate vrij zijn van stoffen welke
naar de op dat moment gangbare opvattingen en, gelet op de bestemming,
ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu opleveren, voorts
behoorlijk ontwaterd en, voorzover nodig, opgehoogd.
De Gemeente staat overigens niet in voor de afwezigheid van haar onbekende
gebreken.

artikel 7 - Canon
1
2

 e canon bij uitgifte wordt berekend naar een percentage van de
D
grondwaarde.
Het canonpercentage wordt jaarlijks door de Gemeenteraad vastgesteld en in
het Gemeenteblad bekendgemaakt.

artikel 8 - Betaling van de canon
1

2

3

4

 e canon is verschuldigd vanaf de datum waarop de erfpacht ingaat en dient
D
in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling op door de Gemeente te bepalen
wijze te worden voldaan.
Korting of verrekening van de door de erfpachter verschuldigde canon is
uitsluitend toegestaan voorzover het onbetwiste vorderingen op de Gemeente
betreft welke direct verband houden met het in erfpacht uitgegeven perceel.
Indien de canon niet binnen veertien dagen na de verval-datum is betaald, is
een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente over het
achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop de canon verschuldigd
is, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente
wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
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artikel 9 - Vijfjaarlijkse canonaanpassing

artikel 10 - Uitsluiting vijfjaarlijkse canonaanpassing

1

1

2

3

 a verloop van telkens vijf (5) jaren tot het einde van het tijdvak wordt de
N
canon bouwbloksgewijs aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen
prijsniveau.
De aangepaste canon wordt gevonden door de geldende canon te
vermenigvuldigen met een voor elk kalenderjaar vast te stellen
aanpassingscoëfficiënt. De aangepaste canon wordt naar boven afgerond op
hele guldens; deze canon wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van
de erfpachter. Te late kennisgeving kan de erfpachter noch ontslaan van zijn
verplichting tot bijbetaling noch zijn recht op terugbetaling teniet doen.
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt berekend
door toepassing van de formule:
A
— , waarin voorstelt:
B

	De letter A: het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie voor de totale
bevolking voor de maand juni van het jaar, voorafgaande aan het in dit lid
bedoelde kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het
Centraal Bureau voor de Statistiek of, bij gebreke daarvan, door een ander
onafhankelijk instituut;
	De letter B: het overeenkomstige cijfer voor de maand juni van het zesde jaar,
voorafgaande aan het in dit lid bedoelde kalenderjaar.
	Indien door enige oorzaak een of meer waarden in dit lid, voorgesteld door de
letters A en B, niet of niet tijdig bekend zijn, wordt de in dit lid bedoelde
aanpassingscoëfficiënt door de Gemeenteraad bepaald op een wijze die
zoveel mogelijk overeenkomt met de wijze van berekening die in dit artikel is
omschreven.
4
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt door
Burgemeester en Wethouders vastgesteld en in het Gemeenteblad
bekendgemaakt.
5
Indien het op het perceel gebouwde wordt verhuurd en het bedrag van de
vijfjaarlijkse canonaanpassing in procenten uitgedrukt uitgaat boven het totale
percentage van de wettelijk toegestane huurverhogingen voor het op het
perceel gebouwde sinds het tijdstip van ingang van de geldende canon, wordt
het percentage van de canonaanpassing gelijkgesteld met het percentage van
bedoelde wettelijk toegestane huurverhogingen.
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 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat
B
tegen betaling van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen vaste
jaarlijkse toeslag op de canon de vijfjaarlijkse canonaanpassing van art. 9 wordt
uitgesloten gedurende het nog aan te vangen of lopende tijdvak.
2
Met het oog op de toepassing van het vorige lid wordt de canon als volgt
berekend:
a.	de met toepassing van art. 9 geldende canon wordt verhoogd met een
toeslagpercentage;
b.	het te hanteren toeslagpercentage wordt, naarmate de duur van het
lopend tijdvak is verstreken, met de volgende reductiefactoren
vermenigvuldigd:
•• verstreken duur van het tijdvak			
reductiefactor
•• één tot en met tien jaar				
1,00;
•• elf tot en met twintig jaar				
0,95;
•• eenentwintig tot en met dertig jaar			
0,88;
•• eenendertig tot en met veertig jaar			
0,77;
•• eenenveertig tot en met vijftig jaar			
0,62;
•• eenenvijftig tot en met zestig jaar			
0,41;
•• eenenzestig jaar tot het einde van het tijdvak
0,18.
3
Burgemeester en Wethouders stellen jaarlijks het toeslagpercentage vast; het
toeslagpercentage wordt bepaald op een zodanig niveau als naar het oordeel
van Burgemeester en Wethouders nodig is om de Gemeente schadeloos te
stellen voor het uitsluiten van de vijfjaarlijkse canonaanpassing.
4
De uitsluiting van de vijfjaarlijkse canonaanpassing wordt geconstateerd bij
notariële akte; in de akte worden in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. het bedrag van de geldende canon;
c. het bedrag van de vaste jaarlijkse toeslag;
d. het toeslagpercentage en de reductiefactor;
e. het bedrag van de gewijzigde canon;
f. de ingangsdatum van de gewijzigde canon.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en overige gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.
5
Tussentijdse beëindiging van de uitsluiting van de vijfjaarlijkse
canonaanpassing is niet mogelijk.
6
Indien de erfpachter na uitsluiting van de vijfjaarlijkse canonaanpassing wenst
over te gaan tot de vooruitbetaling van de nog niet vervallen canon, wordt
voor de berekening van de afkoopsom de verschuldigde toeslag buiten

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

67

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE
ERFPACHT VOOR WONINGCORPORATIES 1998

7

beschouwing gelaten.
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het bepaalde in art. 12.

artikel 11 - Vooruitbetaling van de canon
1

 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat de
B
nog niet vervallen canon over het lopende tijdvak door betaling van een
afkoopsom wordt voldaan.
2
Burgemeester en Wethouders stellen de afkoopsom vast; de afkoopsom wordt
bepaald op een zodanig niveau als naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders nodig is om de Gemeente schadeloos te stellen wegens derving
van canon.
3
De afkoopsom wordt berekend volgens een door Burgemeester en
Wethouders vast te stellen instructie, welke in het Gemeenteblad wordt
bekendgemaakt.
4
Indien de periode van vooruitbetaling aanvangt binnen een jaar na een
vijfjaarlijkse canonaanpassing op de voet van art. 9, wordt voor de berekening
van de afkoopsom deze aanpassing buiten beschouwing gelaten.
5
Tussentijdse beëindiging van de erfpacht geeft geen recht op terugbetaling
van de afkoopsom, behoudens ingeval van beëindiging van de erfpacht om
redenen van algemeen belang.
6
Het bedrag hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal worden berekend met gebruikmaking van dezelfde factoren
als voor het bepalen van het bedrag, bedoeld in het tweede lid, hebben
gegolden.
7
De vooruitbetaling door de erfpachter wordt geconstateerd bij notariële akte;
in de akte worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a.	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. het bedrag van de canon;
c.	de afkoopsom, alsmede het percentage waartegen dit bedrag is berekend;
d. de datum waarop de afkoopsom aan de Gemeente is voldaan;
e. de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 12 - Wijzigingen in de erfpacht bij het einde van het tijdvak
1

68

 ij de aanvang van een nieuw tijdvak vindt herziening van de canon plaats. De
B
canon wordt door de Gemeente vastgesteld op basis van een opnieuw
berekende grondwaarde en het canonpercentage, geldende in het jaar van
kennisgeving als bedoeld in lid 3.

2

 ij de berekening van de grondwaarde wordt, tenzij tussen de Gemeente en
B
de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties of haar rechtsopvolger(s)
anders is overeengekomen, uitgegaan van:
a. 	de bij de aanvang van het nieuwe tijdvak toepasselijke algemene en
bijzondere bepalingen;
b. 	een redelijke toedeling van een deel van de gezamenlijke waarde van het
perceel en de opstallen aan het perceel;
c. 	de onderhandse verkoopwaarde van normaal onderhouden percelen en
opstallen in verhuurde of gebruikte staat.
3
Ten minste drie jaar vóór de aanvang van een nieuw tijdvak geven
Burgemeester en Wethouders schriftelijk aan de erfpachter kennis van de
toepasselijkheid van eventuele nieuwe Algemene Bepalingen en de op basis
van het bepaalde in de leden 1 en 2 door de Gemeente berekende nieuwe
grondwaarde en nieuwe canon.
4
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de nieuwe grondwaarde en
de nieuwe canon, doet hij hiervan binnen drie maanden na ontvangst van de
kennisgeving schriftelijk mededeling aan Burgemeester en Wethouders.
	In dat geval worden de grondwaarde en de canon met inachtneming van het
bepaalde in de leden 1 en 2 vastgesteld door deskundigen.
	De door deskundigen vastgestelde grondwaarde en canon worden zo spoedig
mogelijk schriftelijk aan de Gemeente en de erfpachter ter kennis gebracht.
5
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in voorgaande leden tot stand
gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking telkenmale op het tijdstip
waarop een tijdvak is verlopen.
6
Herziening van de canon wordt binnen zes maanden na de kennisgeving als
bedoeld in lid 3, respectievelijk binnen zes maanden na de kennisgeving van
deskundigen als bedoeld in lid 4, geconstateerd bij notariële akte; in de akte
worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon;
c. de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.
7
Indien Burgemeester en Wethouders tweeëneenhalf jaar vóór de aanvang van
een nieuw tijdvak nog niet hebben voldaan aan het bepaalde in lid 3, is de
erfpachter bevoegd, de Gemeente schriftelijk te verzoeken dat hem alsnog
wordt medegedeeld, of eventuele nieuwe Algemene Bepalingen na het
lopende tijdvak van toepassing zullen zijn, alsmede of de canon wordt herzien.

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

69

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE
ERFPACHT VOOR WONINGCORPORATIES 1998

Aan het verzoek van de erfpachter dient de Gemeente binnen drie maanden te
voldoen.
	Niet-inachtneming van de termijn, vermeld in lid 3, doet het recht van de
Gemeente tot van toepassing verklaren van nieuwe Algemene Bepalingen met
herziening van de canon, respectievelijk het recht tot opzegging van de erfpacht
door de erfpachter niet teniet, zelfs niet indien de kennisgeving geschiedt na het
verstrijken van het lopende tijdvak. Tenzij de erfpachter hierdoor wordt
benadeeld, heeft te late kennisgeving tot gevolg dat voor de toepassing van dit
artikel en art. 5, lid 1, het lopende tijdvak geacht wordt te eindigen drie jaar na
verzending van de kennisgeving. Tot de aanvang van het nieuwe tijdvak blijven
de geldende canon, de algemene en de bijzondere bepalingen van toepassing.

artikel 13 - Herziening van de canon ingeval van wijziging van het
gebruik of de bebouwing
1

2

 erziening van de canon kan voorts plaatsvinden in de volgende gevallen:
H
a. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders veranderd
gebruik van het perceel en/of de opstallen, gelet op de door deze
gebruiks-verandering totstandgekomen waardevermeerdering van het
perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, zulks met ingang van de
datum waarop het veranderd gebruik is aangevangen. Indien niet met
zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum het veranderd
gebruik tot stand is gekomen, stellen Burgemeester en Wethouders die
datum bij benadering vast in het besluit waarbij toestemming wordt
verleend;
b. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders
gerealiseerde wijziging van de bestaande opstallen en/of met toestemming
van Burgemeester en Wethouders gestichte nieuwe bebouwing,
gelet op de door deze wijziging en/of bebouwing totstandgekomen
waardevermeerdering van het perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding
geeft, zulks met ingang van de datum waarop de wijziging van de
bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd. Indien niet
met zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum de wijziging
van de bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd,
stellen Burgemeester en Wethouders die datum bij benadering vast in het
besluit waarbij toestemming wordt verleend.
De nieuwe canon wordt berekend door toepassing van de formule:

het oog op het gewijzigd gebruik en/of de gewijzigde bebouwing;
	de letter C: de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met
het oog op het volgens de akte van vestiging toegestane gebruik,
respectievelijk de toegestane bebouwing;
	de letter D: het op het moment van de herziening van toepassing zijnde
canonpercentage.
3
Indien de berekening, bedoeld in lid 2, resulteert in een lagere canon, wordt
de canon niet herzien en blijft de erfpachter de geldende canon verschuldigd.
4
Herziening van de canon op de voet van dit artikel vindt ook plaats op dezelfde
wijze, indien op basis van art. 11 de canon bij vooruitbetaling is voldaan.
5
Indien met toepassing van art. 10 de canonaanpassing is uitgesloten, wordt de
met inachtneming van de voorgaande leden berekende verhoging
vermeerderd met het toeslagpercentage als bedoeld in art. 10, lid 1, en zal ten
aanzien van de verhoging de canonaanpassing zijn uitgesloten zoals voor de
geldende canon.
6
Herziening van de canon wordt geconstateerd bij notariële akte;
in de akte wordt in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon en de ingangsdatum;
c. de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 14 - Inrichting en ingebruikneming van het perceel
1

A + [ (B – C) x D ], waarin voorstelt:
2
de letter A: de op het moment van de herziening geldende canon;
	de letter B: de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met
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 e erfpachter is verplicht, onder de voorwaarden en binnen de termijnen
D
daartoe in de akte van vestiging gesteld:
a. 	het perceel te bebouwen overeenkomstig het door de Gemeente
goedgekeurde bouwplan;
b. 	het perceel op behoorlijke wijze van de belendende percelen en/of de
openbare weg af te scheiden en afgescheiden te houden;
c. 	het onbebouwde gedeelte van het perceel op behoorlijke wijze
overeenkomstig de in de akte van vestiging aangegeven bestemming in te
richten en ingericht te houden;
d. 	het perceel en de eventuele opstallen overeenkomstig de in de akte van
vestiging aangegeven bestemming in gebruik te nemen.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van een of meer van de in lid 1
genoemde verplichtingen en/of van de ter zake in de akte van vestiging
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gestelde voorwaarden en termijnen.
	Burgemeester en Wethouders kunnen aan een vrijstelling voorwaarden of een
tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld in
art. 13.

3
4

artikel 15 - Gebruik overeenkomstig de bestemming
1
2

3

4

5

 e erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen overeenkomstig de in de
D
akte van vestiging aangegeven bestemming te gebruiken.
Het is de erfpachter in ieder geval niet geoorloofd:
a. het perceel en de opstallen geheel of gedeeltelijk langer dan een jaar niet
of nagenoeg niet te gebruiken;
b. 	het perceel en de opstallen zodanig te gebruiken dat zulks uit een oogpunt
van welstand bezwaar oplevert;
c. 	handelingen te verrichten die kunnen leiden tot vermindering van de
waarde van het perceel;
d. 	op of aan het perceel en/of de opstallen werkzaamheden of handelingen
te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen waardoor
gevaar, schade of hinder dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of
het milieu, waaronder de bodem, wordt veroorzaakt.
Indien de erfpachter in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 en/of lid 2, zijn
Burgemeester en Wethouders bevoegd, van de erfpachter onmiddellijk
opheffing van de overtreding en ongedaan maken van de daardoor ontstane
schade te vorderen.
Alle schade die door handelen of nalaten in strijd met het in de vorige leden
bepaalde door of vanwege de erfpachter ontstaat – waaronder de kosten van
eventueel noodzakelijke bodemsanering – is voor rekening van de erfpachter.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 en 2 vermelde
verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders kunnen, indien zij
vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden en/of een tijdsbepaling
verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld in art.13.

artikel 16 - Instandhouding van de opstallen
1

2
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 e erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen in zodanige staat te
D
houden dat deze de in de akte van vestiging aangegeven bestemming en het
daarin vermelde gebruik op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de
erfpachter het perceel en de opstallen in alle opzichten goed te onderhouden
en, waar nodig, tijdig te vernieuwen, voorzover in verband met het onderhoud
noodzakelijk.
Het is de erfpachter niet geoorloofd, de opstallen geheel of gedeeltelijk te
slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen.

 e erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen
D
over te gaan indien deze door welke oorzaak ook teniet zijn gegaan.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 tot en met
3 vermelde verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders kunnen,
indien zij vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden en/of een
tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld in
art.13.

artikel 17 - Gedoogplichten
1

2

 e erfpachter is verplicht, op, in, aan of boven het perceel en de opstallen de
D
aanwezigheid van door of vanwege de Gemeente aangebrachte leidingen,
kabels, vezels en andere inrichtingen voor communicatieve doeleinden, palen,
rioleringen, drainagebuizen en andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve
van openbare doeleinden te gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen
worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd wanneer dit door
Burgemeester en Wethouders zal worden gelast.
Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de in het
vorige lid vermelde werkzaamheden en de aanwezigheid van krachtens het
vorige lid na de uitgifte aangebrachte voorzieningen, zal na overleg met de
erfpachter door de Gemeente en op haar kosten worden hersteld dan wel aan
de erfpachter worden vergoed. Kunnen partijen niet tot overeenstemming
komen over de aard en de hoogte van de schadeloosstelling, dan zal deze op
verzoek van de meest gerede partij worden vastgesteld door deskundigen.

artikel 18 - Lasten en belastingen
1

2

 lle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen alle belastingen
A
die terzake van het perceel en de opstallen worden geheven, komen ten laste
van de erfpachter met ingang van de datum van het verlijden van de akte van
vestiging of, indien ingebruikneming voordien geschiedde, vanaf de datum van
ingebruikneming.
Indien de Gemeente enige betaling heeft verricht die krachtens de algemene
of bijzondere bepalingen ten laste van de erfpachter komt, moet de erfpachter
deze aan de Gemeente vergoeden binnen een maand na ontvangst van een
schriftelijk betalingsverzoek van Burgemeester en Wethouders.

artikel 19 - Vrijwaring door de erfpachter
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van schade die na de ingangsdatum van de erfpacht is ontstaan
als gevolg van zodanige verontreiniging van de bodem door of vanwege de
erfpachter dat gevaar bestaat voor de volksgezondheid en/of het milieu en
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van ander handelen of nalaten van de erfpachter in verband met het perceel
die kunnen leiden tot aanspraken of schade van derden.

artikel 20 - Overdracht erfpacht
1
2

3

4

 e erfpachter is tot overdracht of toedeling van de erfpacht slechts bevoegd
D
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester en Wethouders kunnen aan het verlenen van de toestemming
als bedoeld in lid 1, voorwaarden verbinden, waaronder herziening van de
canon en de Algemene Bepalingen.
Indien herziening van de canon plaatsvindt, wordt deze door de Gemeente
vastgesteld op basis van een nieuw berekende grondwaarde en het op het
moment van de overdracht of toedeling geldende canonpercentage. Tenzij
met de erfpachter anders is overeengekomen, vindt de berekening van de
grondwaarde plaats op de wijze als voorzien in art. 12, lid 2.
De erfpachter is verplicht, ingeval van overdracht, toedeling of splitsing van de
erfpacht, in de desbetreffende akte op te nemen hetgeen is vermeld met
betrekking tot het bepaalde in art. 4, lid 2, onder a tot en met g.

artikel 21 - Splitsen van de erfpacht
1

2

3
4
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 e erfpachter is tot splitsing van de erfpacht, tot splitsing in
D
appartementsrechten of tot samenvoeging van erfpachten slechts bevoegd na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde
handelingen gelijkgesteld het door de erfpachter scheppen van rechten van
lidmaatschap van verenigingen of coöperaties of het verlenen van
deelnemingen of participaties, indien in die rechten is begrepen het recht op
uitsluitend gebruik of nagenoeg uitsluitend gebruik van het perceel en/of de
opstallen of van een gedeelte daarvan dat blijkens de inrichting is bestemd om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
Burgemeester en Wethouders kunnen aan het verlenen van de toestemming
als bedoeld in lid 1 voorwaarden verbinden, waaronder herziening van de
canon als bedoeld in art. 13.
Indien Burgemeester en Wethouders toestemming verlenen tot splitsing in
appartementsrechten, stellen zij tevens de verdeling van de canon vast.
Indien de erfpacht is gesplitst in appartementsrechten, is de vereniging van
appartementseigenaren hoofdelijk verbonden voor de door één of meer
appartementseigenaren verschuldigde canon.

artikel 22 - Hypotheekhouder(s)
	De Gemeente zal de hypotheekhouder(s) tijdig in kennis stellen van haar
voornemen tot beëindiging van de erfpacht.

artikel 23 - B
 eëindiging van de erfpacht om redenen van algemeen
belang
1

 e Gemeente kan de erfpacht beëindigen om redenen van algemeen belang.
D
De beëindiging geschiedt door opzegging van de erfpacht nadat de
Gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen.
2
Burgemeester en Wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de
erfpacht aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet
welke de redenen zijn die beëindiging van de erfpacht in het algemeen belang
rechtvaardigen.
	Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s) en
eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van het voorstel. Tevens
maken Burgemeester en Wethouders het voornemen tot beëindiging
algemeen bekend.
3
Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de Gemeenteraad
geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het
in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn kunnen de
erfpachter, de hypotheekhouder(s) en eventuele derde-belanghebbenden
bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. De
Gemeenteraad besluit met meeweging van de eventueel ingebrachte
bezwaren.
	Indien de Gemeenteraad niet binnen een jaar na dagtekening van het in lid 2
bedoelde schrijven besluit tot beëindiging van de erfpacht, wordt het in lid 2
bedoelde voorstel geacht, niet te zijn gedaan.
4
Het besluit van de Gemeenteraad bepaalt de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met
inachtneming van een termijn van ten minste één jaar. Deze opzegging moet
op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven. De
opzegging wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
5
Indien op de dag dat de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet zijn
ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen
bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen
gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.
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artikel 24 - Gevolgen van de beëindiging in het algemeen belang
1

Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in art. 23, vindt
schadeloosstelling plaats op basis van de Onteigeningswet.
2
Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige bepaling
of voorwaarde in de akte van vestiging in erfpacht of in een akte, houdende
wijziging van de erfpacht, is gesticht, noch zal worden vergoed de schade
terzake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige bepaling of
voorwaarde in de akte tot vestiging in erfpacht of in een akte, houdende
wijziging van de erfpacht, op het perceel en in de opstallen wordt uitgeoefend,
tenzij Burgemeester en Wethouders daartoe schriftelijk toestemming hebben
verleend.
3
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de Gemeente
aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst
van de schriftelijke kennisgeving van de vergoeding schriftelijk mededeling aan
Burgemeester en Wethouders.
	Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van de
vergoeding, wordt deze vastgesteld door deskundigen.
4
De Gemeente keert de aan de erfpachter toekomende schadevergoeding uit
na aftrek van al hetgeen haar met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de
opstallen nog verschuldigd is.
5
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de schadevergoeding, na aftrek van al
hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de
opstallen nog verschuldigd is, aan de hypotheekhouder(s) uit te keren tot een
door Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het
bedrag dat aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen indien het een verdeling
gold van de koopprijs ingeval van executoriale verkoop van de erfpacht. Een
daarna overblijvend bedrag van de schadevergoeding wordt uitgekeerd aan
de erfpachter.
6
Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats zolang het perceel en de
opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente zijn gesteld, behoudens
door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele
retentierecht van de erfpachter.

2

3

4

5

artikel 26 - Niet-nakoming van verplichtingen door de erfpachter
1

2

3

4

artikel 25 - Gevolgen van de opzegging door de erfpachter
1
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Indien de erfpacht eindigt door opzegging vanwege de erfpachter, mag de
erfpachter de opstallen noch geheel, noch gedeeltelijk wegnemen,
onverminderd het recht van de Gemeente van de erfpachter te vorderen dat de
opstallen geheel of gedeeltelijk worden weggenomen en het perceel vóór het
einde van het tijdvak ook voor het overige wordt teruggebracht in de

oorspronkelijke staat waarin het zich bevond ten tijde van uitgifte in erfpacht. De
Gemeente dient binnen drie maanden na opzegging vanwege de erfpachter aan
de erfpachter schriftelijk kennis te geven, of zij van dit recht gebruik maakt.
Bij het einde van de erfpacht dient de erfpachter in elk geval het perceel af te
leveren vrij van stoffen welke naar op dat moment gangbare opvattingen
ernstig gevaar voor het milieu of de volksgezondheid opleveren.
Indien de Gemeente geen gebruik maakt van haar recht ingevolge lid 1, is de
erfpachter gerechtigd tot vergoeding van de waarde van de bij het einde van
de erfpacht nog aanwezige opstallen. Niet zal worden vergoed de waarde van
hetgeen in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte tot vestiging in
erfpacht of in een akte, houdende wijziging van de erfpacht, is gesticht of
aangebracht.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 5, lid 1, is
geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het gebruik
van het perceel en komen alle gewone en buitengewone lasten, waaronder
begrepen alle belastingen die terzake van het perceel en de opstallen worden
geheven, ten laste van de gemeente.
De leden 3 tot en met 6 van art. 24 zijn van overeenkomstige toepassing.

5

 nverminderd de aan de Gemeente krachtens de wet toekomende
O
bevoegdheden kan de gemeente, indien de erfpachter zijn verplichtingen niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, te harer keuze en, zo nodig, naast of na
elkaar gebruikmaken van de in deze algemene of de bijzondere bepalingen
genoemde bevoegdheden.
Alvorens Burgemeester en Wethouders gebruikmaken van een van de in de
wet, de algemene of de bijzondere bepalingen vermelde bevoegdheden,
stellen zij de erfpachter schriftelijk in gebreke en wordt hem alsnog een termijn
gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Indien de erfpachter een in de wet, een in deze algemene of een in de
bijzondere bepalingen gestelde termijn binnen welke hij een verplichting moet
nakomen, ongebruikt laat voorbijgaan, is hij door het enkel verloop van de
termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
Met het oog op de handhaving van de aan de erfpachter in deze algemene of
in de bijzondere bepalingen opgelegde verplichtingen is de Gemeente te allen
tijde gerechtigd, na overleg met de erfpachter het perceel met apparatuur te
betreden en de zich daarop bevindende opstallen en werken, zowel in- als
uitwendig, te inspecteren.
Ingeval de niet-nakoming door de erfpachter betreft het niet voldoen aan
enige betalingsverplichting, zijn de kosten van de invordering voor rekening
van de erfpachter.
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artikel 27 - Boete
1

2
3

4

5

 egens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting uit
W
de algemene of de bijzondere bepalingen, kunnen Burgemeester en
Wethouders besluiten de erfpachter een boete op te leggen van ten hoogste
tienmaal het bedrag van de alsdan geldende canon. De boete moet worden
betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven waarin de boete is
opgelegd.
Indien de canon is vooruitbetaald, wordt voor de toepassing van het vorige lid
uitgegaan van de canon, alsof deze niet was vooruitbetaald.
Naast de bedoelde boete kunnen Burgemeester en Wethouders een extra
boete vorderen voor elke dag of gedeelte van een dag dat de niet, niet tijdige
of niet behoorlijke nakoming voortduurt. Deze extra dagboete zal ten hoogste
drie procent (3%) van de canon bedragen.
Een boete kan door Burgemeester en Wethouders geheel of gedeeltelijk
worden kwijtgescholden of, indien deze reeds is betaald, teruggegeven indien
daarvoor naar hun mening reden aanwezig is.
De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de
erfpachter.

artikel 29 - B
 eëindiging wegens tekortkoming van de erfpachter
en/of wanbetaling van de canon
1

2

3

artikel 28 - Herstel door de gemeente
1

Indien de erfpachter enige verplichting, voortvloeiende uit de algemene of de
bijzondere bepalingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kunnen
Burgemeester en Wethouders deze verplichting op kosten van de erfpachter
doen uitvoeren. Krachtens deze Algemene Bepalingen zijn Burgemeester en
Wethouders tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk
gemachtigd. Tevens zijn Burgemeester en Wethouders gemachtigd, op kosten
van de erfpachter al datgene ongedaan te maken dat in strijd met enige
verplichting door de erfpachter is verricht.
2
Burgemeester en Wethouders geven van hun voornemen gebruik te maken
van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1, schriftelijk kennis aan de erfpachter
en de hypotheekhouder(s). Zij doen de kennisgeving vergezeld gaan van een
opgave van het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de uitvoering
zullen zijn gemoeid.
3
De erfpachter is verplicht, op eerste aanzegging van Burgemeester en
Wethouders de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel, te voldoen.
Burgemeester en Wethouders doen de aanzegging vergezeld gaan van een
gespecificeerde opgave van de kosten.
4
Kan de erfpachter zich niet met de hoogte van het bedrag verenigen, dan
geeft hij daarvan binnen twee maanden na ontvangst van bedoelde
aanzegging schriftelijk kennis aan Burgemeester en Wethouders.
	Indien geen overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van dit bedrag,
wordt dit op verzoek van de meest gerede partij vastgesteld door deskundigen.
78
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5

Indien de erfpachter in verzuim is de canon te betalen over twee
achtereenvolgende jaren of in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van
enige andere verplichting, voortvloeiend uit deze algemene of de bijzondere
bepalingen, en in de gelegenheid is gesteld te presteren, kan de Gemeente de
erfpacht door opzegging beëindigen. Beëindiging geschiedt na een daartoe
strekkend besluit van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s) en
de eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van hun voornemen
tot beëindiging. Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen
algemeen bekend.
Burgemeester en Wethouders bepalen de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit, niet
eerder dan nadat ten minste twee maanden zijn verstreken na de kennisgeving,
bedoeld in het vorige lid, en met inachtneming van een termijn van ten minste
drie maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht
dagen worden betekend aan de hypotheekhouder(s) en aan anderen die als
beperkt gerechtigde of beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare
registers zijn ingeschreven. De opzegging wordt door de Gemeente
ingeschreven in de openbare registers.
Indien vóór de dag waarop de erfpacht eindigt, de oorzaak van de beëindiging
wordt weggenomen en vóór die dag bovendien aan de Gemeente worden
vergoed alle kosten, schade en rente als bedoeld in lid 1, zijn aan het besluit
van Burgemeester en Wethouders en aan de aan de erfpachter gedane
opzegging geen verdere rechtsgevolgen meer verbonden.
Indien op de dag waarop de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet
zijn ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming
doen bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig
verkregen gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

artikel 30 - G
 evolgen van de beëindiging wegens tekortkoming
en wanbetaling
1

2

 e erfpachter kan uitsluitend van de Gemeente vergoeding van de waarde van
D
de erfpacht, waarin begrepen de opstallen, vorderen op basis van het in dit
artikel bepaalde.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 29 is
geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het gebruik
van het perceel en komen alle gewone en buitengewone lasten, waaronder
begrepen alle belastingen die terzake van het perceel en de opstallen worden
geheven, ten laste van de gemeente.
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6

 enzij met de erfpachter en de hypotheekhouder(s) anders is overeengekomen,
T
is de Gemeente verplicht, binnen zes maanden na de dag waarop de erfpacht
is geëindigd, de vergoeding door deskundigen te laten vaststellen.
De door de deskundigen vastgestelde vergoeding wordt uitgekeerd aan de
erfpachter, na aftrek van al hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de
erfpacht nog is verschuldigd. In afwijking van het bepaalde in art. 31, lid 10,
komen de kosten van deskundigen in het geheel voor rekening van de
erfpachter.
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de opbrengst, na aftrek van al hetgeen
aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de opstallen
nog is verschuldigd aan de hypotheekhouder(s), uit te keren tot een door
Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het bedrag dat
aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen, indien het een verdeling gold van
de koopprijs ingeval van executoriale verkoop van de erfpacht. Een daarna
overblijvend bedrag van de opbrengst wordt uitgekeerd aan de erfpachter.
Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats, zolang het perceel en de
opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente zijn gesteld, behoudens
door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele
retentierecht van de erfpachter.

artikel 31 - Deskundigen
1
2

3

4

5
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 anneer in deze bepalingen sprake is van deskundigen, wordt daaronder
W
verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zo mogelijk in eenstemmigheid tussen Burgemeester en
Wethouders enerzijds en de erfpachter anderzijds.
Indien, terzake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen een maand na dagtekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen zes weken na vermelde
dagtekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der partijen.
De beide aldus aangewezen deskundigen zullen binnen drie maanden na
dagtekening van de aanzegging, vermeld in lid 2, een derde deskundige
hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente geschiedt door
Burgemeester en Wethouders en wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de
erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door de erfpachter wordt
schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de aanwijzing van de
derde deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven gelijktijdig aan
Burgemeester en Wethouders en aan de erfpachter.

6

7

8

9

10

Indien binnen de termijn, gesteld onder lid 3, de erfpachter de aanwijzing van
de deskundige niet schriftelijk ter kennis van Burgemeester en Wethouders
heeft gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van de derde
deskundige, zo spoedig mogelijk door Burgemeester en Wethouders.
Indien de aanwijzing van deskundigen wordt vereist ter bepaling van het
bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in art. 24, lid 3, zal de
Gemeente, in afwijking van het bepaalde onder lid 6, de president van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, de derde deskundige zo
spoedig mogelijk aan te wijzen.
De deskundigen beslissen niet dan nadat beide partijen, al dan niet bij
gemachtigde, in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. De
deskundigen beslissen met inachtneming van de toepasselijke algemene en
bijzondere bepalingen.
De beslissing van de deskundigen wordt binnen zes maanden na aanwijzing
van de derde deskundige gemotiveerd en schriftelijk ter kennis van partijen
gebracht en heeft de kracht van een bindend advies.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden voor de helft
gedragen door de Gemeente en voor de andere helft gedragen door de
erfpachter.

artikel 32 - Hoofdelijke verbondenheid en ondeelbaarheid
1

2
3

Indien de erfpacht aan twee of meer personen toekomt, is ieder van hen
tegenover de Gemeente hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die uit de erfpacht voortvloeien.
De verplichtingen die voor de erfpachter uit de erfpacht voortvloeien, zijn
steeds ten opzichte van de Gemeente ondeelbaar.
De gezamenlijke rechthebbenden dienen één hunner als vertegenwoordiger
aan te wijzen en de Gemeente daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De
Gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingen en vorderingen met
betrekking tot de erfpacht rechtsgeldig aan, respectievelijk tegen deze
vertegenwoordiger doen dan wel instellen.

artikel 33 - Ontruiming
	Indien na het eindigen van de erfpacht het perceel en de opstallen niet
vrijwillig zijn ontruimd, zal de Gemeente de ontruiming uit krachte van de
grosse van de akte tot vestiging kunnen doen bewerkstelligen.
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artikel 34 - Inlevering van stukken
	In geval van vestiging, overdracht, toedeling of splitsing van de erfpacht is de
(nieuwe) erfpachter verplicht om binnen een maand na de verkrijging of
splitsing daarvan aan Burgemeester en Wethouders kennis te geven door
overlegging van een authentiek afschrift van de desbetreffende akte met het
relaas van inschrijving in de openbare registers en, in geval van overdracht of
toedeling, ook een behoorlijk ingevulde en ondertekende verklaring,
opgemaakt volgens een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen
formulier, behorende bij deze bepalingen.

artikel 35 - Woonplaatskeuze
1
2

3

4

Algemene Bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1994
Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de
Gemeente bij zijn besluit van 6 april 1994 onder nummer 275 en
opgenomen in een notariële akte en met die akte ingeschreven
in de openbare registers te Amsterdam op 19 april 1994 in deel
12082 nummer 47.

 e erfpachter of de vertegenwoordiger als bedoeld in art. 32, lid 3, dient
D
ervoor te zorgen dat zijn adres bij de Gemeente bekend is.
De erfpachter zonder werkelijke of gekozen woonplaats binnen Nederland is
verplicht, met betrekking tot de erfpacht woonplaats te kiezen binnen de
Gemeente Amsterdam ten kantore van een aldaar gevestigde notaris.
Van de woonplaatskeuze moet de erfpachter aan de Gemeente schriftelijk
kennis geven. Bij vestiging, overdracht, toedeling of splitsing van de erfpacht
dient de woonplaatskeuze in de desbetreffende akte te worden opgenomen.
Zolang de keuze van een andere woonplaats binnen Nederland of de
Gemeente Amsterdam niet ter kennis van Burgemeester en Wethouders is
gebracht, blijft de oude woonplaats gelden en wordt ook de nieuwe erfpachter
geacht, aldaar woonplaats te hebben gekozen.

artikel 36 - Citeertitel
	Deze Algemene Bepalingen kunnen worden aangehaald als: Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht voor woningcorporaties 1998
Amsterdam.
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	De Gemeenteraad van Amsterdam, heeft in haar vergadering van 6 april 1994
onder nummer 275 besloten:
I

1
2

 an de uitgifte in erfpacht gaat een schriftelijke aanbieding vooraf.
A
In de aanbieding worden in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	de termijn gedurende welke de aanbieding geldt;
c. 	de bestemming en het toegestane gebruik van het aangeboden perceel;
d. 	de maximaal toegestane bebouwing en, daar waar toepasselijk, de
minimaal voorgeschreven bebouwing;
e. 	de datum waarop, of de termijn waarbinnen, de bebouwing voltooid dient
te zijn;
f. 	de grondwaarde, het canonpercentage en de canon;
g. de toepasselijke algemene en overige bijzondere bepalingen.
	Bij de aanbieding wordt een tekening gevoegd waarop het aangeboden
perceel duidelijk is aangegeven.
3
Een besluit tot uitgifte in erfpacht wordt niet genomen dan nadat de
aanbieding door de aanvrager schriftelijk is aanvaard.

Reservering en waarborgsom

2
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4

t e bepalen, dat met betrekking tot de uitgifte van terreinen in
voortdurende erfpacht de volgende bepalingen in acht zullen worden
genomen:

Aanbieding en aanvaarding

1

3

 urgemeester en Wethouders kunnen tegen storting van een
B
reserveringsvergoeding tot een bedrag van de vermoedelijke canon en onder
door hen nader te bepalen voorwaarden een aangeboden perceel voor een
termijn reserveren op naam van een bepaalde aanvrager. Deze reservering is
niet overdraagbaar, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Burgemeester en Wethouders.
Indien de aanvrager zijn aanvraag intrekt, dient de Gemeente, na ontvangst
van een daartoe strekkend schriftelijk bericht, dat gedeelte van de
reserveringsvergoeding aan de aanvrager terug te betalen dat overeenkomt
met het gedeelte van de reserveringstermijn dat door de intrekking van de
aanvraag vrijkomt.

Indien bij het verlijden van de akte van vestiging van de erfpacht de
reserveringstermijn nog niet is verstreken, wordt het restant van de
reserveringsvergoeding verrekend met de voor het eerste jaar van de erfpacht
verschuldigde canon of afkoopsom.
Burgemeester en Wethouders kunnen, alvorens een voorstel tot uitgifte in
erfpacht van een perceel in behandeling te nemen, storting van een
waarborgsom vorderen tot ten minste het bedrag van de vermoedelijke canon,
onder na overleg met de erfpachter door hen nader te bepalen voorwaarden,
betreffende het eventueel vervallen van de waarborgsom ten bate van de
Gemeente en betreffende eventuele terugbetaling of verrekening van die som.

II	vast te stellen de volgende Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht

artikel 1 - Gronduitgifte in Amsterdam
1

2

 e Gemeente Amsterdam geeft percelen uit in voortdurende erfpacht met
D
inachtneming en van toepassingverklaring van deze Algemene Bepalingen en
voorts onder zodanige bijzondere bepalingen als de Gemeente voor elke
uitgifte in erfpacht met de erfpachter is overeengekomen en die onder meer
betrekking zullen hebben op de bestemming en het gebruik van het perceel.
De Algemene Bepalingen kunnen te allen tijde door de Gemeenteraad worden
herzien. Zij treden bouwbloksgewijs in werking telkenmale op het tijdstip
waarop een tijdvak is verlopen.

artikel 2 - Begripsbepalingen
In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:
a. 	afkoopsom: het door de erfpachter te betalen bedrag-ineens dat in de
plaats komt van de nog niet vervallen canon(s) over het lopende tijdvak;
b. 	Algemene Bepalingen: de Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht 1994 Amsterdam;
c. 	bijzondere bepalingen: de naast, in aanvulling op of in afwijking van de
Algemene Bepalingen geldende bepalingen, vermeld in de akte van
vestiging of de akte van wijziging van de erfpacht;
d. 	bouwblok: een in de akte van vestiging van de erfpacht aangeduid gebied,
gevormd door één of meer percelen waarvan de tijdvakken gelijktijdig
eindigen;
e. 	canon: de jaarlijkse door de erfpachter te betalen geldsom als
tegenprestatie voor de uitoefening van zijn rechten;
f. 	deskundigen: de deskundigen, bedoeld in art. 33 van deze Algemene
Bepalingen;
g. erfpacht: mede het onverdeeld aandeel daarin;
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h. grondwaarde:
	
de waarde van het perceel welke door Burgemeester en
Wethouders wordt vastgesteld;
i. 	perceel: de in erfpacht uit te geven of uitgegeven onroerende zaak;
j. 	tijdvak: elke achtereenvolgende periode van vijftig jaar of langer indien
deze op de voet van art. 11 is verlengd, waarvan de eerste periode
aanvangt op de datum waarop de erfpacht ingaat;
k. 	uitgifte in erfpacht: mede de omzetting van het perceel in voortdurende
erfpacht onder deze Algemene Bepalingen.

artikel 3 - Uitgifte in erfpacht
1

2

3

4
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 e uitgifte geschiedt in erfpacht voor onbepaalde tijd, te verdelen in
D
tijdvakken, bij akte van vestiging te verlijden ten overstaan van een, na overleg
met de erfpachter, door de Gemeente aan te wijzen en in de Gemeente
Amsterdam gevestigde notaris.
In de akte van vestiging van de erfpacht worden in elk geval opgenomen:
a. de ingangsdatum van de erfpacht;
b. de einddatum van het eerste tijdvak;
c. de bestemming en het toegestane gebruik van het perceel;
d. 	de canon, alsmede het canonpercentage en de grondwaarde die aan de
berekening van de canon ten grondslag liggen;
e. de data waarop de betalingstermijnen van de canon moeten zijn voldaan;
f. 	de Algemene Bepalingen welke op de erfpacht van toepassing zijn en
voorts de overige bijzondere bepalingen welke worden gesteld;
g. 	de kadastrale aanduiding en de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
h. 	de grenzen van het bouwblok waarin het in erfpacht uit te geven perceel is
gelegen;
i. 	de datum waarop het eerste perceel, gelegen in dat bouwblok, werd
uitgegeven;
j. 	een woonplaatskeuze ten kantore van een in de Gemeente Amsterdam
gevestigde notaris, door de erfpachter zonder werkelijke of gekozen
woonplaats in Nederland.
Indien het perceel nog niet kadastraal is gemeten, wordt een door partijen
gewaarmerkte tekening van het perceel, waaruit de grenzen en de ligging van
het perceel blijken, aan de akte van vestiging gehecht. De meting van het
perceel door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers zal op
basis van deze tekening geschieden. Zodra meting heeft plaatsgevonden,
treden de uitkomsten van die meting in de plaats van de hiervoor vermelde
tekening.
De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare

registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 4 - Beëindiging van de erfpacht
1

2

3

 e erfpachter is uitsluitend bevoegd, de erfpacht op te zeggen tegen het
D
einde van een tijdvak. Deze opzegging geschiedt bij exploit niet eerder dan
drie jaar en uiterlijk één jaar vóór het einde van een tijdvak. De opzegging
wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
De Gemeente en de erfpachter kunnen bij akte van afstand, te verlijden ten
overstaan van een door de Gemeente, na overleg met de erfpachter, aan te
wijzen en in de Gemeente Amsterdam gevestigde notaris, overgaan tot
beëindiging van de erfpacht. In de akte van afstand worden in elk geval
opgenomen:
a. 	de datum waarop de erfpacht wordt beëindigd;
b. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van het tijdstip
waarop en de staat waarin het perceel wordt afgeleverd aan de Gemeente;
c. 	de regeling die partijen hebben getroffen ten aanzien van een eventuele
vergoeding van de waarde van de opstallen.
De Gemeente is uitsluitend bevoegd, de erfpacht te beëindigen op de voet
van art. 24 (beëindiging om redenen van algemeen belang), alsmede krachtens
de artikelen 30 en 31 (beëindiging wegens tekortkoming respectievelijk
wegens wanbetaling van de canon).

artikel 5 - Omschrijving van de leveringsverplichting
1

2

3

 e Gemeente is, onverminderd het in de aanbieding en/of de bijzondere
D
bepalingen omtrent de erfpacht bepaalde, verplicht, de erfpachter een recht
van erfpacht te leveren dat:
a. onvoorwaardelijk is en niet aan inkorting, ontbinding of welke vernietiging
dan ook onderhevig is;
b. 	niet is bezwaard met beslagen, hypotheken of inschrijvingen daarvan of
andere dan de opgegeven beperkte rechten;
c. 	vrij is van huur, pacht en andere gebruiksrechten;
d. 	vrij is van andere bijzondere lasten en beperkingen die anderszins de in
de bijzondere bepalingen overeengekomen bouw, verdere inrichting en
ingebruikneming van het perceel verhinderen of beperken.
Het perceel zal bij de aflevering in voldoende mate vrij zijn van stoffen welke
naar de op dat moment gangbare opvattingen en gelet op de bestemming
ernstig gevaar voor de volksgezondheid of het milieu opleveren, voorts
behoorlijk ontwaterd en, voor zover nodig, opgehoogd.
De Gemeente staat overigens niet in voor de afwezigheid van haar onbekende
gebreken.
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artikel 6 - Canon
1
2

 e canon bij uitgifte wordt berekend naar een percentage van de
D
grondwaarde.
Het canonpercentage wordt jaarlijks door de Gemeenteraad vastgesteld en in
het Gemeenteblad bekendgemaakt.

artikel 7 - Betaling van de canon
1

2

3

4

 e canon is verschuldigd vanaf de datum waarop de erfpacht ingaat en dient
D
in halfjaarlijkse termijnen bij vooruitbetaling op door de Gemeente te bepalen
wijze te worden voldaan.
Korting of verrekening van de door de erfpachter verschuldigde canon is
uitsluitend toegestaan voor zover het onbetwiste vorderingen op de Gemeente
betreft welke direct verband houden met het in erfpacht uitgegeven perceel.
Indien de canon niet tijdig wordt betaald, is een vertragingsrente verschuldigd
ter hoogte van één procent (1%) per maand of zoveel meer als de wettelijke
rente bedraagt over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de dag waarop
de canon is verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een
volle maand.
Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente
wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

artikel 8 - Vijfjaarlijkse canonaanpassing
1

2

3

 a verloop van telkens vijf (5) jaren tot het einde van het tijdvak wordt de
N
canon bouwbloksgewijs aangepast aan de ontwikkeling van het algemeen
prijsniveau.
De aangepaste canon wordt gevonden door de geldende canon te
vermenigvuldigen met een voor elk kalenderjaar vast te stellen aanpassingscoëfficiënt. De aangepaste canon wordt naar boven afgerond op hele guldens;
deze canon wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de erfpachter.
Te late kennisgeving kan de erfpachter noch ontslaan van zijn verplichting tot
bijbetaling noch zijn recht op terugbetaling teniet doen.
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt berekend
door toepassing van de formule:

		a
		— , waarin voorstelt:
		b
	de letter a: het consumentenprijsindexcijfer, reeks voor alle huishoudens, voor
de maand juni van het jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde
kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau

88

voor de Statistiek of, bij gebreke daarvan, door een ander onafhankelijk
instituut;
	de letter b: het overeenkomstige cijfer voor de maand juni van het zesde jaar,
voorafgaande aan het in dit lid bedoelde kalenderjaar;
	Indien door enige oorzaak een of meer waarden in dit lid, voorgesteld door de
letters a en b, niet of niet tijdig bekend zijn, wordt de in dit lid bedoelde
aanpassingscoëfficiënt door de Gemeenteraad bepaald op een wijze die
zoveel mogelijk overeenkomt met de wijze van berekening die in dit artikel is
omschreven.
4
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt wordt door
Burgemeester en Wethouders vastgesteld en in het Gemeenteblad
bekendgemaakt.
5
Indien het op het perceel gebouwde wordt verhuurd en het bedrag van de
vijfjaarlijkse canonaanpassing in procenten uitgedrukt uitgaat boven het totale
percentage van de wettelijk toegestane huurverhogingen voor het op het
perceel gebouwde sinds het tijdstip van ingang van de geldende canon, wordt
het percentage van de canonaanpassing gelijkgesteld met het percentage van
bedoelde wettelijk toegestane huurverhogingen.

artikel 9 - Uitsluiting vijfjaarlijkse canonaanpassing
1

 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat
B
tegen betaling van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen vaste
jaarlijkse toeslag op de canon de vijfjaarlijkse canonaanpassing van art. 8 wordt
uitgesloten gedurende het nog aan te vangen of lopende tijdvak.
2
Met het oog op de toepassing van het vorige lid wordt de canon als volgt
berekend:
1°	de met toepassing van art. 8 geldende canon wordt verhoogd met een
toeslagpercentage;
2°	het te hanteren toeslagpercentage wordt, naarmate de duur van het
lopend tijdvak is verstreken, met de volgende reductiefactoren
vermenigvuldigd:
		verstreken duur van het tijdvak
reductiefactor
		 één tot en met vijf jaar
1,00;
		 zes tot en met tien jaar
0,91;
		 elf tot en met vijftien jaar
0,82;
		 zestien tot en met twintig jaar
0,73;
		 eenentwintig tot en met vijfentwintig jaar
0,63;
		 zesentwintig tot en met dertig jaar
0,51;
		 eenendertig tot en met vijfendertig jaar
0,39;
		 zesendertig tot en met veertig jaar
0,26;
		 eenenveertig jaar tot het einde van het tijdvak
0,13.
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3

 urgemeester en Wethouders stellen jaarlijks het toeslagpercentage vast; het
B
toeslagpercentage wordt bepaald op zodanig niveau als naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders nodig is om de Gemeente schadeloos te stellen
voor het uitsluiten van de vijfjaarlijkse canonaanpassing.
4
De uitsluiting van de vijfjaarlijkse canonaanpassing wordt geconstateerd bij
notariële akte; in de akte worden in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de geldende canon;
c. het bedrag van de vaste jaarlijkse toeslag;
d. het toeslagpercentage en de reductiefactor;
e. het bedrag van de gewijzigde canon;
f. de ingangsdatum van de gewijzigde canon.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en overige gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.
5
Tussentijdse beëindiging van de uitsluiting van de vijfjaarlijkse
canonaanpassing is niet mogelijk.
6
Indien de erfpachter na uitsluiting van de vijfjaarlijkse canonaanpassing wenst
over te gaan tot de vooruitbetaling van de nog niet vervallen canon, wordt
voor de berekening van de afkoopsom de verschuldigde toeslag buiten
beschouwing gelaten.
7
Het bepaalde in dit artikel laat onverlet het bepaalde in art. 12.

artikel 10 - Vooruitbetaling van de canon
1

2

3

4

5
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 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat de
B
nog niet vervallen canon over het lopend tijdvak door betaling van een
afkoopsom wordt voldaan.
Burgemeester en Wethouders stellen de afkoopsom vast; de afkoopsom wordt
bepaald op een zodanig niveau als naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders nodig is om de Gemeente schadeloos te stellen wegens derving
van canon.
De afkoopsom wordt berekend volgens een door Burgemeester en
Wethouders vast te stellen instructie, welke in het Gemeenteblad wordt
bekendgemaakt.
Indien de periode van vooruitbetaling aanvangt binnen een jaar na een
vijfjaarlijkse canonaanpassing op de voet van art. 8, wordt voor de berekening
van de afkoopsom deze aanpassing buiten beschouwing gelaten.
Tussentijdse beëindiging van de erfpacht geeft geen recht op terugbetaling
van de afkoopsom, behoudens in geval van beëindiging van de erfpacht om
redenen van algemeen belang.

6

 et bedrag hetwelk in het geval voorzien in het voorgaande lid zal worden
H
terugbetaald, zal worden berekend met gebruikmaking van dezelfde factoren
als voor het bepalen van het bedrag, bedoeld in het tweede lid, hebben
gegolden.
7
De vooruitbetaling door de erfpachter wordt geconstateerd bij notariële akte;
in de akte worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. het bedrag van de canon;
c. 	de afkoopsom, alsmede het percentage waartegen dit bedrag is berekend;
d. de datum waarop de afkoopsom aan de Gemeente is voldaan;
e. de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 11 - Verlenging van het tijdvak
1

2

3

4

5

6

7

 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen dat
B
het eerste of lopende tijdvak eenmaal wordt verlengd met maximaal vijftig jaar,
onder de verplichting de nog niet vervallen canon voor de volledige duur van
het aldus verlengde tijdvak door betaling van een afkoopsom te voldoen.
Voor de verlenging van het nog aan te vangen of lopende tijdvak is de
erfpachter een toeslag verschuldigd boven het bedrag door hem verschuldigd
bij enkele toepassing van de leden 1 en 2 van art. 10.
Burgemeester en Wethouders stellen jaarlijks het door de erfpachter voor de
verlenging van het nog aan te vangen of lopende tijdvak verschuldigde
toeslagpercentage vast; het toeslagpercentage wordt bepaald op een zodanig
niveau als naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders nodig is om de
Gemeente schadeloos te stellen voor het verschuiven naar de toekomst van de
herziening van de canon op de voet van art. 12.
De afkoopsom, waarin begrepen de door de erfpachter verschuldigde toeslag,
wordt berekend volgens een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen
instructie, welke in het Gemeenteblad wordt bekendgemaakt.
Indien op de voet van dit artikel de duur van het tijdvak wordt verlengd, vindt,
in afwijking van art. 12, lid 1, herziening van de canon eerst plaats bij het einde
van het aldus verlengde tijdvak.
Voor de toepassing van lid 5 wordt ervan uitgegaan dat het perceel waarop de
erfpacht is gevestigd, een bouwblok vormt waarvan de grenzen zullen worden
gevormd door de kadastrale grenzen van het perceel.
Tussentijdse beëindiging van de erfpacht geeft geen recht op terugbetaling
van de afkoopsom, behoudens in geval van beëindiging van de erfpacht om
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redenen van algemeen belang.
De verlenging van het aan te vangen of lopende tijdvak door vooruitbetaling
van de canon door de erfpachter wordt geconstateerd bij notariële akte; in de
akte worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. het bedrag van de canon;
c. de door de erfpachter verschuldigde toeslag;
d. de afkoopsom, alsmede het percentage waartegen dit bedrag is berekend;
e. 	de datum waarop de afkoopsom aan de Gemeente is voldaan;
f. 	de periode waarop de vooruitbetaling betrekking heeft;
g. 	de datum waarop de eerstvolgende herziening van de canon zal
plaatsvinden.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.
8

artikel 12 - Wijzigingen in de erfpacht bij het einde van het tijdvak
1

2

3

4
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 ij de aanvang van een nieuw tijdvak vindt herziening van de canon plaats. De
B
canon wordt door de Gemeente vastgesteld op basis van een opnieuw
berekende grondwaarde en het canonpercentage, geldende in het jaar van
kennisgeving als bedoeld in lid 3.
Bij de berekening van de grondwaarde wordt uitgegaan van:
a. 	de bij de aanvang van het nieuwe tijdvak toepasselijke algemene en
bijzondere bepalingen;
b. 	een redelijke toedeling van een deel van de gezamenlijke waarde van het
perceel en de opstallen aan het perceel;
c. 	de onderhandse verkoopwaarde van normaal onderhouden percelen en
opstallen in verhuurde of gebruikte staat.
Ten minste drie jaar vóór de aanvang van een nieuw tijdvak geven
Burgemeester en Wethouders schriftelijk aan de erfpachter kennis van de
toepasselijkheid van eventuele nieuwe Algemene Bepalingen en de op basis
van het bepaalde in de leden 1 en 2 door de Gemeente berekende nieuwe
grondwaarde en nieuwe canon.
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de nieuwe grondwaarde en
nieuwe canon, doet hij hiervan binnen drie maanden na ontvangst van de
kennisgeving schriftelijk mededeling aan Burgemeester en Wethouders. In dat
geval worden de grondwaarde en de canon met inachtneming van het
bepaalde in de leden 1 en 2 vastgesteld door deskundigen. De door
deskundigen vastgestelde grondwaarde en canon worden zo spoedig mogelijk
schriftelijk aan de Gemeente en de erfpachter ter kennis gebracht.

5

 ijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in voorgaande leden tot stand
W
gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking telkenmale op het tijdstip
waarop een tijdvak is verlopen.
6
Herziening van de canon wordt binnen zes maanden na de kennisgeving als
bedoeld in lid 3, respectievelijk binnen zes maanden na de kennisgeving van
deskundigen als bedoeld in lid 4, geconstateerd bij notariële akte; in de akte
worden daaromtrent in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon;
c. de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.
7
Indien Burgemeester en Wethouders tweeëneenhalf jaar vóór de aanvang van
een nieuw tijdvak nog niet hebben voldaan aan het bepaalde in lid 3, is de
erfpachter bevoegd, de Gemeente schriftelijk te verzoeken dat hem alsnog
wordt medegedeeld, of eventuele nieuwe Algemene Bepalingen na het
lopende tijdvak van toepassing zullen zijn, alsmede of de canon wordt herzien.
Aan het verzoek van de erfpachter dient de Gemeente binnen drie maanden te
voldoen.
8
Niet-inachtneming van de termijn, vermeld in lid 3, doet het recht van de
Gemeente tot van toepassing verklaren van nieuwe Algemene Bepalingen met
herziening van de canon, respectievelijk het recht tot opzegging van de
erfpacht door de erfpachter niet teniet, zelfs niet indien de kennisgeving
geschiedt na het verstrijken van het lopende tijdvak. Tenzij de erfpachter
hierdoor wordt benadeeld, heeft te late kennisgeving tot gevolg dat voor de
toepassing van dit artikel en art. 4, lid 1, het lopende tijdvak geacht wordt te
eindigen drie jaar na verzending van de kennisgeving. Tot de aanvang van het
nieuwe tijdvak blijven de geldende canon, de algemene en de bijzondere
bepalingen van toepassing.

artikel 13 - H
 erziening van de canon in geval van wijziging van
het gebruik of de bebouwing
1

 erziening van de canon kan voorts plaatsvinden in de volgende gevallen:
H
a. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders
veranderd gebruik van het perceel en/of opstallen, gelet op de door deze
gebruiksverandering tot stand gekomen waardevermeerdering van het
perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, zulks met ingang van de
datum waarop het veranderd gebruik is aangevangen. Indien niet met
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2

zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum het veranderd
gebruik tot stand is gekomen, stellen Burgemeester en Wethouders die
datum bij benadering vast in het besluit waarbij toestemming wordt
verleend;
b. 	indien een met toestemming van Burgemeester en Wethouders
gerealiseerde wijziging van de bestaande opstallen en/of met toestemming
van Burgemeester en Wethouders gestichte nieuwe bebouwing,
gelet op de door deze wijziging en/of bebouwing tot stand gekomen
waardevermeerdering van het perceel, daartoe redelijkerwijs aanleiding
geeft, zulks met ingang van de datum waarop de wijziging van de
bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd. Indien niet
met zekerheid is vast te stellen met ingang van welke datum de wijziging
van de bestaande opstallen en/of gestichte bebouwing is gerealiseerd,
stellen Burgemeester en Wethouders die datum bij benadering vast in het
besluit waarbij toestemming wordt verleend.
De nieuwe canon wordt berekend door toepassing van de formule:

c. 	de bestemming en het toegestane gebruik;
d. de maximaal toegestane bebouwing.
	De kosten van de notariële akte en de inschrijving daarvan in de openbare
registers, alsmede de verschuldigde belastingen en andere gewone en
buitengewone lasten zijn voor rekening van de erfpachter.

artikel 14 - Inrichting en ingebruikneming van het perceel
1

		A + ( (B - C) x D ) , waarin voorstelt:
2
A de op het moment van de herziening geldende canon;
	B	de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met het oog
op het gewijzigd gebruik en/of de gewijzigde bebouwing;
	C	de op het moment van de herziening geldende grondwaarde met het oog
op het volgens de akte van vestiging toegestane gebruik, respectievelijk
de toegestane bebouwing;
	D	het op het moment van de herziening van toepassing zijnde
canonpercentage.
3
Indien de berekening, bedoeld in lid 2, resulteert in een lagere canon, wordt
de canon niet herzien en blijft de erfpachter de geldende canon verschuldigd.
4
Herziening van de canon op de voet van dit artikel vindt ook plaats op dezelfde
wijze, indien op basis van art. 10 de canon bij vooruitbetaling is voldaan.
5
Indien met toepassing van art. 9 de canonaanpassing is uitgesloten, wordt de
met inachtneming van de voorgaande leden berekende verhoging
vermeerderd met het toeslagpercentage als bedoeld in art. 9, lid 1, en zal ten
aanzien van de verhoging de canonaanpassing zijn uitgesloten zoals voor de
geldende canon.
6
Herziening van de canon wordt geconstateerd bij notariële akte; in de akte
wordt in ieder geval vermeld:
a. 	de kadastrale aanduiding, de oppervlakte van het perceel en, waar
mogelijk, de plaatselijke aanduiding;
b. 	het bedrag van de canon en de ingangsdatum;
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 e erfpachter is verplicht, onder de voorwaarden en binnen de termijnen
D
daartoe in de akte van vestiging gesteld:
a. 	het perceel te bebouwen overeenkomstig het door de Gemeente
goedgekeurde bouwplan;
b. 	het perceel op behoorlijke wijze van de belendende percelen en/of de
openbare weg af te scheiden en afgescheiden te houden;
c. 	het onbebouwde gedeelte van het perceel op behoorlijke wijze
overeenkomstig de in de akte van vestiging aangegeven bestemming in te
richten en ingericht te houden;
d. 	het perceel en de eventuele opstallen overeenkomstig de in de akte van
vestiging aangegeven bestemming in gebruik te nemen.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van een of meer van de in lid 1
genoemde verplichtingen en/of van de ter zake in de akte van vestiging
gestelde voorwaarden en termijnen. Burgemeester en Wethouders kunnen aan
een vrijstelling voorwaarden of een tijdsbepaling verbinden, waaronder
herziening van de canon als bedoeld in art. 13.

artikel 15 - Overdracht voor ingebruikneming
1

2

 e erfpachter is, zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders, niet
D
bevoegd, zijn erfpacht geheel of gedeeltelijk over te dragen of toe te delen
dan wel een beperkt recht te vestigen waardoor het gebruik van het perceel
door derden wordt verkregen, alvorens hij heeft voldaan aan zijn verplichtingen
ingevolge art. 14, lid 1.
Burgemeester en Wethouders kunnen, indien zij toestemming verlenen, aan de
toestemming voorwaarden en/of een tijdsbepaling verbinden, waaronder
herziening van de canon als bedoeld in art. 13.

artikel 16 - Gebruik overeenkomstig de bestemming
1
2

 e erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen overeenkomstig de in de
D
akte van vestiging aangegeven bestemming te gebruiken.
Het is de erfpachter in ieder geval niet geoorloofd:
a. 	het perceel en de opstallen geheel of gedeeltelijk langer dan een jaar niet
of nagenoeg niet te gebruiken;
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3

4

5

b. het
	 perceel en de opstallen zodanig te gebruiken dat zulks uit een oogpunt
van welstand bezwaar oplevert;
c. 	handelingen te verrichten die kunnen leiden tot vermindering van de
waarde van het perceel;
d. 	op of aan het perceel en/of opstallen werkzaamheden of handelingen
te verrichten of na te laten dan wel een bedrijf uit te oefenen waardoor
gevaar, schade of hinder dan wel aantasting van de volksgezondheid en/of
het milieu, waaronder de bodem, wordt veroorzaakt.
Indien de erfpachter in strijd handelt met het bepaalde in lid 1 en/of lid 2, zijn
Burgemeester en Wethouders bevoegd, van de erfpachter onmiddellijk
opheffing van de overtreding en ongedaan maken van de daardoor ontstane
schade te vorderen.
Alle schade die door handelen of nalaten in strijd met het in de vorige leden
bepaalde door of vanwege de erfpachter ontstaat waaronder de kosten van
eventueel noodzakelijke bodemsanering is voor rekening van de erfpachter.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 en 2
vermelde verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders
kunnen, indien zij vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden
en/of een tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon
als bedoeld in art. 13.

artikel 17 - Instandhouding van de opstallen
1

2
3
4
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 e erfpachter is verplicht, het perceel en de opstallen in zodanige staat te
D
houden dat deze de in de akte van vestiging aangegeven bestemming en het
daarin vermelde gebruik op behoorlijke wijze kunnen dienen. Daartoe dient de
erfpachter het perceel en de opstallen in alle opzichten goed te onderhouden
en, waar nodig, tijdig te vernieuwen, voor zover in verband met het onderhoud
noodzakelijk.
Het is de erfpachter niet geoorloofd, de opstallen geheel of gedeeltelijk te
slopen of het bouwvolume van de opstallen te wijzigen.
De erfpachter is verplicht tot gehele of gedeeltelijke herbouw van de opstallen
over te gaan indien deze door welke oorzaak ook zijn teniet gegaan.
Burgemeester en Wethouders kunnen op een daartoe strekkend schriftelijk
verzoek van de erfpachter vrijstelling verlenen van de in de leden 1 tot en met
3 vermelde verplichtingen en verboden. Burgemeester en Wethouders kunnen,
indien zij vrijstelling verlenen, aan de vrijstelling voorwaarden en/of een
tijdsbepaling verbinden, waaronder herziening van de canon als bedoeld in art.
13.

artikel 18 - Gedoogplichten
1

 e erfpachter is verplicht, op, in, aan of boven het perceel en de opstallen de
D
aanwezigheid van door of vanwege de Gemeente aangebrachte leidingen,
kabels, vezels en andere inrichtingen voor communicatieve doeleinden, palen,
rioleringen, drainagebuizen en andere soortgelijke voorzieningen ten behoeve
van openbare doeleinden te gedogen en toe te laten dat deze voorzieningen
worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd wanneer dit door
Burgemeester en Wethouders zal worden gelast.
2 	Alle schade welke een onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de in het
vorige lid vermelde werkzaamheden en de aanwezigheid van krachtens het
vorige lid na de uitgifte aangebrachte voorzieningen, zal na overleg met de
erfpachter door de Gemeente en op haar kosten worden hersteld dan wel aan
de erfpachter worden vergoed. Kunnen partijen niet tot overeenstemming
komen over de aard en de hoogte van de schadeloosstelling, dan zal deze op
verzoek van de meest gerede partij worden vastgesteld door deskundigen.

artikel 19 - Lasten en belastingen
1

2

 lle gewone en buitengewone lasten, waaronder begrepen alle belastingen
A
die ter zake van het perceel en de opstallen worden geheven, komen ten laste
van de erfpachter met ingang van de datum van het verlijden van de akte van
vestiging of, indien ingebruikneming voordien geschiedde, vanaf de datum van
ingebruikneming.
Indien de Gemeente enige betaling heeft verricht die krachtens de algemene
of bijzondere bepalingen ten laste van de erfpachter komt, moet de erfpachter
deze aan de Gemeente vergoeden binnen een maand na ontvangst van een
schriftelijk betalingsverzoek van Burgemeester en Wethouders.

artikel 20 - Vrijwaring door de erfpachter.
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van schade die na de ingangsdatum van de erfpacht is ontstaan als
gevolg van zodanige verontreiniging van de bodem door of vanwege de
erfpachter dat gevaar bestaat voor de volksgezondheid en/of het milieu en van
ander handelen of nalaten van de erfpachter in verband met het perceel die
kunnen leiden tot aanspraken of schade van derden.

artikel 21 - Overdracht erfpacht
	De erfpachter is verplicht, in geval van overdracht, toedeling of splitsing van
de erfpacht, in de desbetreffende akte op te nemen hetgeen is vermeld met
betrekking tot het bepaalde in art. 3, lid 2, onder a tot en met g.
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artikel 22 - Splitsen van de erfpacht
1

2

3
4

 e erfpachter is tot splitsing van de erfpacht, tot splitsing in
D
appartementsrechten of tot samenvoeging van erfpachten slechts bevoegd na
voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders.
Voor de toepassing van dit artikel wordt met de in de eerste zin bedoelde
handelingen gelijkgesteld het door de erfpachter scheppen van rechten van
lidmaatschap van verenigingen of coöperaties of het verlenen van
deelnemingen of participaties indien in die rechten is begrepen het recht op
uitsluitend gebruik of nagenoeg uitsluitend gebruik van het perceel en/of de
opstallen of van een gedeelte daarvan dat blijkens de inrichting is bestemd om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt.
Burgemeester en Wethouders kunnen aan het verlenen van de toestemming
als bedoeld in lid 1 voorwaarden verbinden, waaronder herziening van de
canon als bedoeld in art. 13.
Indien Burgemeester en Wethouders toestemming verlenen tot splitsing in
appartementsrechten, stellen zij tevens de verdeling van de canon vast.
Indien de erfpacht is gesplitst in appartementsrechten, is de vereniging van
appartementseigenaren hoofdelijk verbonden voor de door één of meer
appartementseigenaren verschuldigde canon.

artikel 23 - Hypotheekhouder(s)

4

5

artikel 25 - Gevolgen van de beëindiging in het algemeen belang
1
2

	De Gemeente zal de hypotheekhouder(s) tijdig in kennis stellen van haar
voornemen tot beëindiging van de erfpacht.

artikel 24 - Beëindiging van de erfpacht om redenen van
algemeen belang
1

2

3
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 e Gemeente kan de erfpacht beëindigen om redenen van algemeen belang.
D
De beëindiging geschiedt door opzegging van de erfpacht nadat de
Gemeenteraad een daartoe strekkend besluit heeft genomen.
Burgemeester en Wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de
erfpacht aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet
welke de redenen zijn die beëindiging van de erfpacht in het algemeen belang
rechtvaardigen. Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de
hypotheekhouder(s) en eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis
van het voorstel. Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen
tot beëindiging algemeen bekend.
Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de Gemeenteraad
geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het
in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn kunnen de
erfpachter, de hypotheekhouder(s) en eventuele derde-belanghebbenden
bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. De

Gemeenteraad besluit met meeweging van de eventueel ingebrachte
bezwaren. Indien de Gemeenteraad niet binnen een jaar na dagtekening
van het in lid 2 bedoelde schrijven besluit tot beëindiging van de erfpacht,
wordt het in lid 2 bedoelde voorstel geacht niet te zijn gedaan.
Het besluit van de Gemeenteraad bepaalt de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met
inachtneming van een termijn van ten minste één jaar. Deze opzegging moet
op straffe van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven. De
opzegging wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
Indien op de dag dat de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet zijn
ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen
bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig verkregen
gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

3

4

5

Indien de erfpacht eindigt op de wijze als bedoeld in art. 24, vindt schadeloosstelling plaats op basis van de Onteigeningswet.
Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met enige
bepaling of voorwaarde in de akte van vestiging in erfpacht of in een akte
houdende wijziging van de erfpacht is gesticht, noch zal worden vergoed de
schade ter zake van het beëindigen van een activiteit die in strijd met enige
bepaling of voorwaarde in de akte tot vestiging in erfpacht of in een akte
houdende wijziging van de erfpacht op het perceel en in de opstallen wordt
uitgeoefend, tenzij Burgemeester en Wethouders daartoe schriftelijk
toestemming hebben verleend.
Indien de erfpachter zich niet kan verenigen met de door de Gemeente
aangeboden vergoeding, doet hij hiervan binnen twee maanden na ontvangst
van de schriftelijke kennisgeving van de vergoeding schriftelijk mededeling aan
Burgemeester en Wethouders. Indien geen overeenstemming wordt bereikt
over de hoogte van de vergoeding, wordt deze vastgesteld door deskundigen.
De Gemeente keert de aan de erfpachter toekomende schadevergoeding uit
na aftrek van al hetgeen haar met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de
opstallen nog verschuldigd is.
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de schadevergoeding, na aftrek van al
hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de
opstallen nog verschuldigd is, aan de hypotheekhouder(s) uit te keren tot een
door Burgemeester en Wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het
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6

bedrag dat aan de hypotheekhouder(s) zou toekomen indien het een verdeling
gold van de koopprijs in geval van executoriale verkoop van de erfpacht. Een
daarna overblijvend bedrag van de schadevergoeding wordt uitgekeerd aan
de erfpachter.
Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats zolang het perceel en de
opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente zijn gesteld, behoudens
door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele
retentierecht van de erfpachter.

artikel 26 - Gevolgen van de opzegging door de erfpachter
1

2

3

4

5

Indien de erfpacht eindigt door opzegging vanwege de erfpachter, mag de
erfpachter de opstallen noch geheel noch gedeeltelijk wegnemen,
onverminderd het recht van de Gemeente van de erfpachter te vorderen dat
de opstallen geheel of gedeeltelijk worden weggenomen en het perceel vóór
het einde van het tijdvak ook voor het overige wordt teruggebracht in de
oorspronkelijke staat waarin het zich bevond ten tijde van uitgifte in erfpacht.
De Gemeente dient binnen drie maanden na opzegging vanwege de
erfpachter aan de erfpachter schriftelijk kennis te geven, of zij van dit recht
gebruik maakt.
Bij het einde van de erfpacht dient de erfpachter in elk geval het perceel af te
leveren vrij van stoffen welke naar op dat moment gangbare opvattingen
gevaar voor het milieu of de volksgezondheid opleveren.
Indien de Gemeente geen gebruik maakt van haar recht ingevolge lid 1, is de
erfpachter gerechtigd tot vergoeding van de waarde van de bij het einde van
de erfpacht nog aanwezige opstallen. Niet zal worden vergoed de waarde van
hetgeen in strijd met enige bepaling of voorwaarde in de akte tot vestiging in
erfpacht of in een akte houdende wijziging van de erfpacht is gesticht of
aangebracht.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 4, lid 1, is
geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het gebruik
van het perceel en komen alle gewone en buitengewone lasten, waaronder
begrepen alle belastingen die ter zake van het perceel en de opstallen worden
geheven, ten laste van de Gemeente.
De leden 3 tot en met 6 van art. 25 zijn van overeenkomstige toepassing.

artikel 27 - Niet-nakoming van verplichtingen door de erfpachter
1

100

 nverminderd de aan de Gemeente krachtens de wet toekomende
O
bevoegdheden kan de Gemeente, indien de erfpachter zijn verplichtingen niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, te harer keuze en, zo nodig, naast of na
elkaar gebruikmaken van de in deze algemene of de bijzondere bepalingen
genoemde bevoegdheden.

2

3

4

5

 lvorens Burgemeester en Wethouders gebruik maken van een van de in de
A
wet, de algemene of de bijzondere bepalingen vermelde bevoegdheden,
stellen zij de erfpachter schriftelijk in gebreke en wordt hem alsnog een termijn
gegund om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Indien de erfpachter een in de wet, een in deze algemene of een in de
bijzondere bepalingen gestelde termijn binnen welke hij een verplichting moet
nakomen, ongebruikt laat voorbijgaan, is hij door het enkel verloop van de
termijn in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
Met het oog op de handhaving van de aan de erfpachter in deze algemene of
in de bijzondere bepalingen opgelegde verplichtingen is de Gemeente te allen
tijde gerechtigd na overleg met de erfpachter het perceel met apparatuur te
betreden en de zich daarop bevindende opstallen en werken, zowel in- als
uitwendig, te inspecteren.
Ingeval de niet-nakoming door de erfpachter betreft het niet voldoen aan
enige betalingsverplichting, zijn de kosten van de invordering voor rekening
van de erfpachter.

artikel 28 - Boete
1

2
3

4

5

 egens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan enige verplichting uit
W
de algemene of de bijzondere bepalingen, kunnen Burgemeester en
Wethouders besluiten de erfpachter een boete op te leggen van ten hoogste
tienmaal het bedrag van de alsdan geldende canon. De boete moet worden
betaald binnen een maand na ontvangst van het schrijven waarin de boete is
opgelegd.
Indien de canon is vooruitbetaald, wordt voor de toepassing van het vorige lid
uitgegaan van de canon alsof deze niet was vooruitbetaald.
Naast de bedoelde boete kunnen Burgemeester en Wethouders een extra
boete vorderen voor elke dag of gedeelte van een dag dat de niet, niet tijdige
of niet behoorlijke nakoming voortduurt. Deze extra dagboete zal ten hoogste
drie procent (3%) van de canon bedragen.
Een boete kan door Burgemeester en Wethouders geheel of gedeeltelijk
worden kwijtgescholden of, indien deze reeds is betaald, teruggegeven indien
daarvoor naar hun mening reden aanwezig is.
De kosten van de invordering van de boete zijn voor rekening van de
erfpachter.

artikel 29 - Herstel door de Gemeente
1

Indien de erfpachter enige verplichting, voortvloeiende uit de algemene of de
bijzondere bepalingen, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, kunnen
Burgemeester en Wethouders deze verplichting op kosten van de erfpachter
doen uitvoeren. Krachtens deze Algemene Bepalingen zijn Burgemeester en
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2

3

4

4

5

6

het in lid 2 bedoelde schrijven besluit tot beëindiging van de erfpacht, wordt
het in lid 2 bedoelde voorstel geacht niet te zijn gedaan.
Het besluit van de Gemeenteraad bepaalt de dag waarop de erfpacht wordt
opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit en met inachtneming
van een termijn van ten minste zes maanden. Deze opzegging moet op straffe
van nietigheid binnen acht dagen worden betekend aan de
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of
beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven. De
opzegging wordt door de Gemeente ingeschreven in de openbare registers.
Indien vóór de dag waarop de erfpacht eindigt, de oorzaak van de beëindiging
wordt weggenomen en vóór die dag bovendien aan de Gemeente worden
vergoed alle kosten, schade en rente als bedoeld in lid 1, zijn aan het besluit
van de Gemeenteraad en aan de aan de erfpachter gedane opzegging geen
verdere rechtsgevolgen meer verbonden.
Indien op de dag waarop de erfpacht eindigt, het perceel en de opstallen niet
zijn ontruimd, kan de Gemeente zonder nadere ingebrekestelling ontruiming
doen bewerkstelligen, met inachtneming van door derden rechtmatig
verkregen gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van de erfpachter.

artikel 30 - Beëindiging wegens tekortkoming van de erfpachter

artikel 31 - Beëindiging wegens wanbetaling van de canon

1

1

2

3
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Wethouders tot zodanige uitvoering jegens de erfpachter uitdrukkelijk
gemachtigd. Tevens zijn Burgemeester en Wethouders gemachtigd, op kosten
van de erfpachter al datgene ongedaan te maken dat in strijd met enige
verplichting door de erfpachter is verricht.
Burgemeester en Wethouders geven van hun voornemen gebruik te maken
van de bevoegdheid als bedoeld in lid 1, schriftelijk kennis aan de erfpachter
en de hypotheekhouder(s). Zij doen de kennisgeving vergezeld gaan van een
opgave van het vermoedelijke bedrag van de kosten die met de uitvoering
gemoeid zullen zijn.
De erfpachter is verplicht, op eerste aanzegging van Burgemeester en
Wethouders de kosten die gemoeid zijn geweest met het herstel, te voldoen.
Burgemeester en Wethouders doen de aanzegging vergezeld gaan van een
gespecificeerde opgave van de kosten.
Kan de erfpachter zich niet met de hoogte van het bedrag verenigen, dan
geeft hij daarvan binnen twee maanden na ontvangst van bedoelde
aanzegging schriftelijk kennis aan Burgemeester en Wethouders. Indien geen
overeenstemming wordt bereikt over de hoogte van dit bedrag, wordt dit op
verzoek van de meest gerede partij vastgesteld door deskundigen.

Indien de erfpachter in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van enige
verplichting, voortvloeiend uit de algemene of de bijzondere bepalingen, en in
de gelegenheid is gesteld te presteren, kan de Gemeente de erfpacht
beëindigen. Beëindiging geschiedt door opzegging en, behoudens het geval,
bedoeld in art. 31, nadat de Gemeenteraad een daartoe strekkend besluit
heeft genomen. De Gemeente is in dat geval tevens gerechtigd van de
erfpachter vergoeding te vorderen van kosten, schade en rente.
Burgemeester en Wethouders doen een voorstel tot beëindiging van de
erfpacht aan de Gemeenteraad. In dit voorstel wordt gemotiveerd uiteengezet
welke de redenen zijn die beëindiging van de erfpacht rechtvaardigen.
Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s)
en de eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van het voorstel.
Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen algemeen
bekend.
Omtrent het voorstel tot beëindiging van de erfpacht neemt de Gemeenteraad
geen besluit zolang niet ten minste twee maanden sedert dagtekening van het
in lid 2 bedoelde schrijven zijn verstreken. Gedurende deze termijn kunnen de
erfpachter, de hypotheekhouder(s) en de eventuele derde-belanghebbenden
bezwaren tegen het voorstel bij Burgemeester en Wethouders inbrengen. De
Gemeenteraad besluit met meeweging van de eventueel ingebrachte
bezwaren. Indien de Gemeenteraad niet binnen een jaar na dagtekening van

2

3

4

Indien de erfpachter in verzuim is, de canon te betalen over twee
achtereenvolgende jaren, kan de Gemeente de erfpacht door opzegging
beëindigen. Beëindiging geschiedt in dat geval na een daartoe strekkend
besluit van Burgemeester en Wethouders.
Burgemeester en Wethouders geven de erfpachter, de hypotheekhouder(s) en
de eventuele derde-belanghebbenden schriftelijk kennis van hun voornemen
tot beëindiging. Tevens maken Burgemeester en Wethouders het voornemen
algemeen bekend.
Burgemeester en Wethouders bepalen de dag waarop de erfpacht uiterlijk
moet worden opgezegd. Opzegging vindt vervolgens plaats bij exploit niet
eerder dan nadat ten minste twee maanden zijn verstreken na de kennisgeving,
bedoeld in het vorige lid, en met inachtneming van een termijn van ten minste
drie maanden. Deze opzegging moet op straffe van nietigheid binnen acht
dagen worden betekend aan de hypotheekhouder(s) en aan anderen die als
beperkt gerechtigde of beslaglegger(s) op de erfpacht in de openbare
registers zijn ingeschreven. De opzegging wordt door de Gemeente
ingeschreven in de openbare registers.
Het bepaalde in de leden 5 en 6 van art. 30 is van overeenkomstige
toepassing.
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artikel 32 - Gevolgen van de beëindiging wegens tekortkoming en
wanbetaling
1

2

3

4

5

6

7

 e erfpachter kan uitsluitend van de Gemeente vergoeding van de waarde van
D
de erfpacht, waarin begrepen de opstallen, vorderen op basis van het in dit
artikel bepaalde.
Vanaf de datum waarop de erfpacht ingevolge het bepaalde in art. 30 en art.
31 is geëindigd, is de Gemeente gerechtigd tot alle opbrengsten en tot het
gebruik van het perceel en komen alle gewone en buitengewone lasten,
waaronder begrepen alle belastingen die ter zake van het perceel en de
opstallen worden geheven, ten laste van de Gemeente.
Tenzij met de erfpachter en hypotheekhouder(s) anders is overeengekomen, is
de Gemeente verplicht, binnen zes maanden na de dag waarop de erfpacht is
geëindigd, in het openbaar, ten overstaan van een bevoegde notaris en onder
de alsdan gebruikelijke veilingvoorwaarden, dan wel onderhands op de wijze
als voorzien in art. 3:268 van het Burgerlijk Wetboek, te verkopen een op het
perceel en de opstallen te vestigen erfpacht. De erfpacht zal worden gevestigd
onder de algemene en bijzondere bepalingen en tegen een canon die voor de
opgezegde erfpacht heeft gegolden, zulks met inachtneming van door derden
rechtmatig verkregen gebruiksrechten.
De opbrengst van de verkoping wordt uitgekeerd aan de erfpachter, na aftrek
van al hetgeen aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht nog is
verschuldigd en van de te harer laste komende kosten van de openbare
verkoping.
Indien de erfpacht ten tijde van het eindigen van de erfpacht met hypotheek
was bezwaard, is de Gemeente krachtens deze Algemene Bepalingen
gemachtigd om, in afwijking van lid 4, de opbrengst, na aftrek van al hetgeen
aan de Gemeente met betrekking tot de erfpacht, het perceel en de opstallen
nog is verschuldigd en van de te harer laste komende kosten van de openbare
verkoping aan de hypotheekhouder(s) uit te keren tot een door Burgemeester
en Wethouders vast te stellen bedrag, gelijk aan het bedrag dat aan de
hypotheekhouder(s) zou toekomen, indien het een verdeling gold van de
koopprijs in geval van executoriale verkoop van de erfpacht. Een daarna
overblijvend bedrag van de opbrengst wordt uitgekeerd aan de erfpachter.
Generlei uitkering ingevolge dit artikel heeft plaats, zolang het perceel en de
opstallen niet ter vrije beschikking van de Gemeente zijn gesteld, behoudens
door derden rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele
retentierecht van de erfpachter.
Indien bij de openbare verkoping geen bod wordt gedaan, wordt de
vergoeding vastgesteld door deskundigen.

artikel 33 - Deskundigen
1
2

3

4

5
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 anneer in deze bepalingen sprake is van deskundigen, wordt daaronder
W
verstaan een aantal van drie.
Indien de Gemeente voornemens is een geschil ter beslissing voor te leggen
aan deskundigen en een verzoek tot aanwijzing van deskundigen uit te
brengen, geven Burgemeester en Wethouders de erfpachter schriftelijk kennis
van dit voornemen. Burgemeester en Wethouders stellen gedurende een
maand na dagtekening van gemeld schrijven de erfpachter in de gelegenheid
voor geschilbeslechting door de bevoegde rechter te kiezen. Laat de
erfpachter deze termijn ongebruikt voorbijgaan, dan wordt hij geacht in te
stemmen met beslechting van het geschil door deskundigen.
a.	Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen een maand na dagtekening van
het schrijven, bedoeld in het vorige lid, zal binnen zes weken na vermelde
dagtekening een deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
b.	De beide aldus aangewezen deskundigen zullen binnen drie maanden na
dagtekening van het schrijven, vermeld in lid 2, een derde deskundige
hebben aan te wijzen.
c.	De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente geschiedt door
Burgemeester en Wethouders en wordt schriftelijk ter kennis gebracht van
de erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door de erfpachter wordt
schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de aanwijzing van de
derde deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven gelijktijdig aan
Burgemeester en Wethouders en aan de erfpachter.
d.	Indien binnen de termijn, gesteld onder a, de erfpachter de aanwijzing van
de deskundige niet schriftelijk ter kennis van Burgemeester en Wethouders
heeft gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van de derde
deskundige, zo spoedig mogelijk door Burgemeester en Wethouders.
e.	Indien de aanwijzing van deskundigen wordt vereist ter bepaling van het
bedrag van de schadeloosstelling als bedoeld in art. 25, lid 3, zal de
Gemeente, in afwijking van het bepaalde onder d, de president van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken de derde deskundige
zo spoedig mogelijk aan te wijzen.
De deskundigen beslissen niet dan nadat beide partijen, al dan niet bij
gemachtigde, in de gelegenheid zijn gesteld te worden gehoord. De
deskundigen beslissen met inachtneming van de toepasselijke algemene
en bijzondere bepalingen en de door de Gemeente ontwikkelde beleidslijnen
ter zake.
De beslissing van de deskundigen wordt binnen zes maanden na aanwijzing
van de derde deskundige gemotiveerd en schriftelijk ter kennis van partijen
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gebracht en heeft de kracht van een bindend advies.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden voor de helft
gedragen door de Gemeente en voor de andere helft gedragen door de
erfpachter.

artikel 37 - Woonplaatskeuze
1
2

artikel 34 - Hoofdelijke verbondenheid en ondeelbaarheid
1

2
3

Indien de erfpacht aan twee of meer personen toekomt, is ieder van hen
tegenover de Gemeente hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de
verplichtingen die uit de erfpacht voortvloeien.
De verplichtingen die voor de erfpachter uit de erfpacht voortvloeien, zijn
steeds ten opzichte van de Gemeente ondeelbaar.
De gezamenlijke rechthebbenden dienen één hunner als vertegenwoordiger
aan te wijzen en de Gemeente daarvan schriftelijk in kennis te stellen. De
Gemeente kan alle kennisgevingen, aanzeggingen en vorderingen met
betrekking tot de erfpacht rechtsgeldig aan respectievelijk tegen deze
vertegenwoordiger doen dan wel instellen.

artikel 35 - Ontruiming

3

4

 e erfpachter of de vertegenwoordiger als bedoeld in art. 34, lid 3, dient
D
ervoor te zorgen dat zijn adres bij de Gemeente bekend is.
De erfpachter zonder werkelijke of gekozen woonplaats binnen Nederland is
verplicht, met betrekking tot de erfpacht woonplaats te kiezen binnen de
Gemeente Amsterdam ten kantore van een aldaar gevestigde notaris.
Van de woonplaatskeuze moet de erfpachter aan de Gemeente schriftelijk
kennis geven. Bij vestiging, overdracht, toedeling of splitsing van de erfpacht
dient de woonplaatskeuze in de desbetreffende akte te worden opgenomen.
Zolang de keuze van een andere woonplaats binnen Nederland of de
Gemeente Amsterdam niet ter kennis van Burgemeester en Wethouders is
gebracht, blijft de oude woonplaats gelden en wordt ook de nieuwe erfpachter
geacht aldaar woonplaats te hebben gekozen.

artikel 38 - Citeertitel
	Deze Algemene Bepalingen kunnen worden aangehaald als: Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht 1994 Amsterdam.

	Indien na het eindigen van de erfpacht het perceel en de opstallen niet
vrijwillig zijn ontruimd, zal de Gemeente de ontruiming uit krachte van de
grosse van de akte tot vestiging kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 36 - Inlevering van stukken
	In geval van vestiging, overdracht, toedeling of splitsing van de erfpacht is de
(nieuwe) erfpachter verplicht om binnen een maand na de verkrijging of
splitsing daarvan aan Burgemeester en Wethouders kennis te geven door
overlegging van een authentiek afschrift van de desbetreffende akte met het
relaas van inschrijving in de openbare registers en, in geval van overdracht of
toedeling, ook een behoorlijk ingevulde en ondertekende verklaring,
opgemaakt volgens een door Burgemeester en Wethouders vast te stellen
formulier, behorende bij deze bepalingen.
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FORMULIER A*

Algemene Bepalingen voor
tijdelijke erfpacht voor
woningcorporaties 1985

Hierbij verklaart
notaris te
de erfpacht
dat,
	een onverdeeld gedeelte in de erfpacht (appartement)
plaatselijk bekend:
kad. bekend:
gem.

, sectie

, no.

Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van
de Gemeente bij zijn besluit van achttien september negentienhonderdvijfentachtig, nummer 1385 en gehecht aan een notarieel
verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten
hypotheekkantore te Amsterdam op dertig oktober negentienhonderdvijfentachtig in deel 8088, nummer 39.

door de Gemeente Amsterdam bij akte verleden de dato
voor notaris
en ingeschreven ten kantore van de Openbare Registers te Amsterdam,
de dato

, in deel

, no.

in erfpacht uitgegeven, en laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor
notaris

de dato

en ingeschreven in

de Openbare Registers te Amsterdam in deel

, no.

,

uit krachte van: (omschrijving titel)
ingeschreven ten kantore van de Openbare Registers te Amsterdam,
de dato

, in deel

, no.

is overgegaan op,
naam:
adres:
woonplaats:
correspondentie/faktuuradres (zaakwaarnemer)
naam:
adres:
woonplaats:
bankrekening:
Amsterdam,
handtekening

*
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artikel 5 - Verplichtingen van de erfpachter
1

artikel 1 - Akte van uitgifte
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a. het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen,
met inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan
gegeven bestemming, mag worden gemaakt;
b. 	de jaarlijkse pachtsom (canon);
c. de Algemene Bepalingen welke op het erfpachtrecht van toepassing
zijn, alsmede de bepalingen, welke van deze toepasselijkheid worden
uitgezonderd, en voorts de bijzondere bepalingen welke worden gesteld;
d. 	de ingangsdatum en de einddatum van het erfpachtrecht.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het in erfpacht uit te geven goed wordt aan de
akte van uitgifte gehecht.

artikel 2 - Vrijwaring door de Gemeente
1

2

 e grond wordt bij de uitgifte geleverd vrij van stoffen welke naar gangbare
D
opvattingen gevaar voor het milieu of de volksgezondheid opleveren en voorts
behoorlijk ontwaterd en, voor zover nodig, opgehoogd.
De Gemeente is overigens bij de uitgifte van het goed jegens de erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van de verkoper is bepaald.

artikel 3 - Hoofdelijkheid
	Indien het erfpachtrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen, welke ingevolge
de akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 4 - Vooruitbetaling canon
	Burgemeester en Wethouders kunnen, indien naar hun oordeel het
gemeentebelang zich daartegen niet verzet, met de erfpachter overeenkomen,
dat de nog niet verschenen erfpachttermijnen door betaling van een bedrag
ineens worden voldaan.

110

2

 e erfpachter is verplicht:
D
a. 	binnen de tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, de grond te bebouwen en
deze nadien bebouwd te houden;
b. het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van de uitgegeven grond,
binnen de onder a bedoelde termijn en op behoorlijke wijze als tuin aan te
leggen en aangelegd te houden;
c. 	indien het onder b bedoelde gedeelte van de uitgegeven grond
in verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling op
behoorlijke wijze af te sluiten en afgesloten te houden;
d. 	de uitgegeven grond, voorzover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen de onder a bedoelde termijn en op behoorlijke wijze
van de openbare weg en van de overige belendingen af te sluiten en
afgesloten te houden;
e. 	de uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
f. fte gedogen:
-- dat aan hetgeen zich op de uitgegeven grond bevindt, worden
aangebracht zovele elektrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten, schakelkasten, steunijzers en dergelijke (een en ander
met toebehoren), als door Burgemeester en Wethouders nodig wordt
geacht;
-- dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten, schakelkasten,
steunijzers en dergelijke (een en ander met toebehoren) worden
hersteld of vernieuwd, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders
zal worden gelast;
g. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder f is aangebracht, bevestigd te
laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen van de elektrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten, schakelkasten, steunijzers en dergelijke (een en ander met
toebehoren), zal door de Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden
hersteld of aan de rechthebbende worden vergoed.

artikel 6 - Verbodsbepalingen
Het is de erfpachter niet geoorloofd:
a. 	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Burgemeester en Wethouders, welke toestemming ook voor bepaalde tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
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b. in
	 het op de grond gebouwde verandering te brengen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders;
c. 	op de grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan
gevaar, schade of hinder dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand
of aantasting van de hygiëne van het milieu te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders,
welke toestemming ook voor bepaalde tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
d. 	de grond mede te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van dode
voorwerpen, waarvan gevaar, schade of hinder dan wel bezwaar uit een
oogpunt van welstand te duchten is;
e. 	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders;
f. het erfpachtrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed
gebouwde te splitsen in appartementsrechten, zonder voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders.

artikel 9 - Bezwaring en overgang van het erfpachtrecht
1

2

3

artikel 7 - Betaling van de canon
1

2

3

4

5

artikel 8 - Vrijwaring door de erfpachter

artikel 10 - Hypotheken

1

1

2
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 e betaling van de canon geschiedt zonder enige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen, op de vervaldagen en ter
plaatse, door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen.
Alle belastingen alsmede alle andere lasten, welke op of ter zake van de
eigendom van de grond worden geheven, komen ten laste van de erfpachter.
De lasten, die de Gemeente voor de erfpachter mocht hebben betaald, komen
bij de eerstvolgende te betalen termijn van de canon en worden geacht
daarmee één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaatsgehad
binnen 14 dagen na de vervaldag, dan zal vanaf de vervaldag de wettelijke
rente over bedoeld bedrag verschuldigd zijn.

De erfpachter is verplicht zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op de grond en de opstallen zakelijke
of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet afhankelijk is
van het bestaan van het erfpachtrecht, tenzij bedoelde handelingen
voortvloeien uit of worden verricht in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening van de erfpachter;
b.	een overgang van het erfpachtrecht kan veroorzaken of ten gevolge kan
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtcontract op dat
erfpachtrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtrecht, verdeling van de canon bij splitsing in
appartementsrechten, inbreng in een vennootschap alsmede scheiding van dat
recht tussen gezamenlijke rechthebbenden moet bij authentieke akte
geschieden.
Van overgang van het erfpachtrecht, waaronder voor de toepassing van deze
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven met overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en ondertekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behorende bij deze bepalingen, en
een authentiek afschrift of uittreksel van de in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagtekening, het deel en het nummer
van de overschrijving vermeldt.
Zolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van de overgang generlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontlenen.
De erfpachter is verplicht, bij splitsing in appartementsrechten van het
erfpachtrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed gebouwde aan
de Gemeente een afschrift van de splitsingsakte te verstrekken.

 e erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
D
en interessen, waartoe zij ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek wegens de gehele of gedeeltelijke instorting van de, op de
in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden veroordeeld.
De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van schade die is ontstaan als gevolg van verontreiniging van het
onroerend goed met chemische en/of giftige stoffen, welke verontreiniging aan
zijn schuld is te wijten. De kosten van het opheffen van zodanige
verontreiniging van de grond zijn voor rekening van de erfpachter.

2

Indien het erfpachtrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard dient
de hypotheekhouder aan Burgemeester en Wethouders toe te zenden een
gewaarmerkt afschrift van het in de openbare registers ingeschreven borderel
en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behorende bij deze
bepalingen.
De artikelen, vermeld in het formulier B, zullen niet van toepassing zijn ten
opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde stukken
niet hebben ingeleverd.
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artikel 11 - Eindigen erfpachtrecht
De erfpacht eindigt:
a. 	na het verstrijken van het tijdvak waarvoor de erfpacht is aangegaan;
b. 	door onderlinge overeenstemming tussen Gemeente en erfpachter;
c. 	na opzegging door de erfpachter, op de wijze en in de gevallen als in
de akte voorzien;
d. door een besluit van de Gemeenteraad bedoeld bij artikel 12;
e. 	door vervallenverklaring als bedoeld bij artikel 780 Derde Boek
van het Burgerlijk Wetboek.

artikel 12 - Beëindigen erfpacht bij raadsbesluit
1

2

 an het erfpachtrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen
nut de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemde datum
wenselijk maakt.
Tussen die datum en de datum van het raadsbesluit zal een termijn van ten
minste 18 maanden moeten liggen.

artikel 16 - Afwijking van bepalingen bij onderling goedvinden
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tussen Gemeente en erfpachter
alsmede de hypotheekhouders, van welke overeenstemming schriftelijk moet
blijken, kan:
a.	een wijziging worden gebracht in de Algemene Bepalingen, welke bij de
uitgifte van toepassing zijn verklaard;
b.	een wijziging worden gebracht in de overige inhoud van het
desbetreffende erfpachtrecht.

artikel 17 - Ontruiming
	Indien na het eindigen van het erfpachtrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse van de akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 18 - Inlevering van stukken
1

artikel 13 - Aantekenen in openbare registers van einde erfpacht
	Indien het erfpachtrecht op één der wijzen als bedoeld in artikel 11 is
geëindigd, zal de Gemeente daarvan aantekening laten doen in de openbare
registers.

artikel 14 - Vergoeding bij einde erfpachtrecht
	Indien het erfpachtrecht is geëindigd op één der wijzen als bedoeld in artikel
11, zal de Gemeente aan de erfpachter vergoeden de volgens de dan
geldende overheidsvoorschriften ter zake van de exploitatie van woningen van
toegelaten instellingen in de zin van de Woningwet berekende boekwaarde
van de opstallen, dan wel, indien deze voorschriften niet of niet meer van
toepassing zijn, de naar analogie daarvan en vervolgens volgens goed
koopmansgebruik berekende boekwaarde.

artikel 15 - Beëindiging erfpacht en hypotheek
1

2
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Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij artikel 11 onder c, d en
e, voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtrecht ten nadele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover deze gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtrecht begrepen is,
niet verwerpt.

2

 o dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor de
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behorende
formulieren toestaan.

artikel 19 - Beroep
	Tegen besluiten van Burgemeester en Wethouders voortvloeiende uit de
erfpacht kan de erfpachter binnen één maand na dagtekening van de brief,
waarbij de erfpachter van dat besluit in kennis is gesteld, in beroep komen bij
de Gemeenteraad.

artikel 20 - Boete
1

2

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke de erfpachter ter zake
B
van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wie oorspronkelijk het erfpachtrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij deze krachtens algemene of bijzondere titel in dat recht is
opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tienmaal het bedrag van de canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
Een boete, als in het 1ste lid bedoeld, kunnen Burgemeester en Wethouders
geheel of gedeeltelijk kwijtschelden of, indien deze reeds is betaald, geheel of
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FORMULIER A*
3

gedeeltelijk teruggeven, indien daarvoor naar hun mening reden aanwezig is.
De Gemeenteraad is bevoegd, bij zijn beslissing op een beroep van de
erfpachter tegen oplegging van een boete wijziging te brengen in het bedrag
van de opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid, te lopen
van de dag, waarop de beslissing van de Gemeenteraad ter kennis van de
erfpachter is gebracht.

artikel 21 - Samenloop van rechtsmiddelen of vorderingen van de
Gemeente
	Voor zoveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtuitgifte heeft
plaatsgevonden, aan Burgemeester en Wethouders enige bijzondere
bevoegdheid is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht van
de Gemeente alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten
dienste staan of toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zover deze
bevoegdheid niet uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 22 - Domicilie

De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		
het erfpachtsrecht
dat
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht (appartement
kad. bekend gem.

, sectie

no.

)

verleend op het onroerend goed, bij het kadaster bekend als
Gemeente

, sectie

no.

aan

,

door de Gemeente Amsterdam bij

akte, verleden de

voor notaris

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

in deel

, no.

,

, no.

,

, no.

,

ten aanzien van welk recht laatstelijk een akte van wijziging is opgemaakt

	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de Gemeente Amsterdam. Het staat de erfpachter steeds vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de Gemeente
Amsterdam te kiezen. Van deze keuze moet alsdan aan de Gemeente kennis
worden gegeven bij aangetekend schrijven, tenzij die keuze geschiedt bij
authentieke akte, waarvan een afschrift aan de Gemeente wordt verstrekt.

de

artikel 23 - Kosten van de akte c.a.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtrecht of verdeling van de canon bij splitsing in appartementsrechten,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken afschrift van
de akte, en alle kosten van de kadastrale opmeting van het onroerend goed,
kadastrale rechten en de kosten van de kaarten, zullen door de erfpachter
worden gedragen.

,

voor notaris

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

in deel

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

Amsterdam, de

, in deel

is overgegaan op hem (hen) ondergetekende(n) onder dezelfde
bepalingen, als daarop ten tijde van de overgang ingevolge de
bepalingen van de akte van uitgifte van toepassing waren, zodat alle rechten en verplichtingen, welke uit de gemelde akte van uitgifte voor
de erfpachter voortvloeien, sedert de

artikel 24 - Toepasselijkheid van de bepalingen
	De bepalingen, waaronder de erfpachtuitgifte heeft plaatsgevonden, zullen
mede van toepassing zijn op de onverdeelde aandelen in het erfpachtrecht
afzonderlijk, voor het geval, dat splitsing in appartementsrechten, als bedoeld
in art. 6, onder f, heeft plaatsgevonden, voor zover deze bepalingen niet
uitsluitend van toepassing zijn op het erfpachtrecht in zijn geheel.

komen ten bate en ten laste van hem (hen) ondergetekende(n).
Amsterdam, de

*
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Behoort bij art. 9 van de Algemene Bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor woningcorporaties.
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FORMULIER B*
De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden de
voor notaris

, ingeschreven ten

kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, de
in deel

, no.

Algemene Bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1966
Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van
de Gemeente bij zijn besluit van 18 augustus 1966 nummer 407A
en gehecht aan de notariële akten van depot en met die akten
overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op 19 april
negentienhonderdzevenenzestig in deel 4300 nummer 27.

, houder(s) van een hypotheek op

het erfpachtsrecht
een onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht
(appartement kadastraal bekend als
als Gemeente

, sectie

, no.

)

verleend door de Gemeente Amsterdam bij akte, verleden de
voor notaris

, aan

op het onroerend goed bij het kadaster bekend, als Gemeente
, sectie

, no.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

no.

, ten

aanzien van welk recht laatstelijk een akte van wijziging is opgemaakt
de

voor notaris

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de
, in deel
de op dat goed staande opstallen
en op
het bij dat onverdeelde aandeel behorende aandeel in het gebouw
verzoekt,
met overlegging van de stukken, genoemd in art. 10,
verzoeken,

, no.

,

de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in art. 15 en,
voor zover hij eerste hypotheekhouder is, art. 16 van de Algemene
Bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor woningcorporaties, vastgesteld
bij besluit van de Gemeenteraad van
te zijnen (hunnen) aanzien van toepassing te achten.
Amsterdam, de

*
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ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT 1966
	Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter algemene kennis,
dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 18 augustus 1966, onder no.
407A, heeft besloten:
I 	te bepalen, dat met betrekking tot de uitgifte van terreinen in
voortdurende erfpacht de volgende bepalingen zullen worden in
acht genomen:
1

2

3

4

5
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 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen hier ter stede
gevestigde notaris.
In de akte, bedoeld in het bepaalde onder 1, wordt melding gemaakt van:
a. 	het gebruik, dat van het terrein en de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b. 	de jaarlijkse pachtsom (canon) zomede de vervaldagen van de halfjaarlijkse
termijnen, waarin deze moet worden betaald;
c. de Algemene Bepalingen, welke met betrekking tot het erfpachtsrecht
van toepassing zullen zijn, benevens die bepalingen, welke van deze
toepasselijkheid worden uitgezonderd, en voorts de bijzondere
bepalingen, welke worden gesteld;
d. 	de grenzen van het bouwblok, waarin het in erfpacht uit te geven terrein is
gelegen;
e. 	de datum, waarop het eerste terrein in dat bouwblok gelegen, werd
uitgegeven.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het in erfpacht uit te geven terrein, gelijk het is
gelegen in het bouwblok, in het bepaalde onder 2, sub d, bedoeld, wordt aan
de akte van uitgifte vastgehecht.
Burgemeester en Wethouders kunnen, alvorens een voorstel tot uitgifte in
erfpacht van een terrein in behandeling te nemen, storting van een
waarborgsom vorderen tot ten hoogste het bedrag van de vermoedelijke
canon, onder door hen nader te bepalen voorwaarden, betreffende het
eventueel vervallen van de waarborgsom ten bate van de Gemeente en
betreffende eventuele terugbetaling of verrekening van die som.
Na de schriftelijke aanbieding door of namens Burgemeester en Wethouders

van een in erfpacht uit te geven terrein kan storting van een jaarlijkse
reserveringsvergoeding worden gevorderd tot het bedrag van de
vermoedelijke canon, onder door Burgemeester en Wethouders nader te
bepalen voorwaarden.
II	Vast te stellen de volgende Algemene Bepalingen voor voortdurende
erfpacht:

artikel 1 - Vrijwaring door de Gemeente
	De Gemeente is bij de uitgifte van het goed jegens de eerste erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van de verkoper is bepaald.

artikel 2 - Hoofdelijkheid
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving van de bepalingen, welke ingevolge
de akte van uitgifte voor die erfpacht gelden, behoudens het bepaalde in art.
7, 2de lid, en in art. 32.

artikel 3 - Wijziging canon en voorwaarden
1
2

3

4

5

6

 e Algemene Bepalingen kunnen te allen tijde door de Gemeenteraad worden
D
herzien.
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tot stand
gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking telkenmale op het tijdstip,
waarop een tijdvak van 50 jaar is verlopen, sinds het eerste terrein in dat
bouwblok in voortdurende erfpacht werd uitgegeven.
Ten minste vier jaar vóór de afloop van een tijdvak, als in het voorgaande lid
bedoeld, wordt de erfpachter en de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht
en de opstallen - de laatsten aan het door hen ingevolge art. 1231 juncto art.
1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie - kennis gegeven van de
wijzigingen in de bepalingen, welke gedurende het volgende tijdvak voor het
erfpachtsrecht van kracht zullen zijn.
Ten aanzien van een erfpachter, aan wie een kennisgeving, als in het
voorgaande lid bedoeld, niet is gedaan, wordt geacht in de bepalingen geen
wijziging te zijn gebracht.
De canons, waarvoor de in één bouwblok gelegen terreinen zijn uitgegeven,
worden herzien telkenmale in het jaar, voorafgaande aan het laatste jaar van
een tijdvak, in het 2de lid bedoeld.
Herziening van de voorwaarden en van de canons kan voorts worden
gevorderd, indien verandering in het gebruik van de grond en de opstallen en/
of in het op de grond gebouwde krachtens vergunningen, als bedoeld in art. 6
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7

8

9

10

11

12

onder a en b, daartoe naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders
aanleiding geeft. Hetgeen in het 7de lid is bepaald omtrent de vaststelling van
de canons door deskundigen, is op de herziening van de canons op grond van
verandering in het gebruik en/of in het gebouwde niet van toepassing.
De herziening van de canons geschiedt, indien daaromtrent tussen partijen
geen overeenstemming is verkregen, door deskundigen, die daarbij rekening
zullen houden met de wijziging van de bepalingen, opgenomen in de
kennisgeving, bedoeld in het 3de lid; de deskundigen zullen van de
overwegingen, welke hebben geleid tot hun herzieningsbesluit een rapport
zenden aan Burgemeester en Wethouders.
De nieuwe canons worden, indien tussen partijen geen overeenstemming is
verkregen, bij de akte, bedoeld in art. 4, 1ste lid, vastgesteld op het door
deskundigen bepaalde bedrag.
Het bedrag van de canon, volgens het in het 6de lid, dan wel volgens het in
het 7de lid bepaalde vastgesteld, wordt zo spoedig mogelijk ter kennis
gebracht van de erfpachter en van de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht
en de opstallen, aan het door deze ingevolge art. 1231 juncto 1234 van het
Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie.
De nieuwe canons zijn verschuldigd telkenmale bij de aanvang van een tijdvak,
bedoeld in het 2de lid, tenzij de herziening heeft plaatsgevonden op grond
van het in het 6de lid bepaalde. De inwerkingtreding valt alsdan samen met
het tijdstip, waarop de vergunningen geacht worden te zijn ingegaan.
Onverminderd het in de leden 1 tot en met 10 bepaalde, wordt binnen een
tijdvak van 50 jaar, als bedoeld in het 2de lid, de canon na verloop van 5, 10,
15, 20, 25, 30, 35, 40 en 45 jaar sinds de datum, waarop het tijdvak is
ingegaan, bouwbloksgewijze aangepast bij het verloop van het algemeen
prijsniveau. De aangepaste canon wordt gevonden door de geldende canon te
vermenigvuldigen met een voor elk kalenderjaar vast te stellen
aanpassingscoëfficiënt. De aangepaste canon wordt naar boven afgerond op
hele euro’s; deze canon wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de
erfpachter en de hypotheekhouders. Te late kennisgeving kan de erfpachter
noch ontslaanvan zijn verplichting tot bijbetaling, noch zijn recht op
terugbetaling teniet doen. Het in de leden 7, 8, 9 en 10 bepaalde is ten
aanzien van de aanpassing van de canon niet van toepassing.
De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt, als bedoeld
in lid 11, wordt berekend door toepassing van de formule

a c
		 — : —
		b d

122

	de letter a: de waarde van het binnenlands product (netto, marktprijzen) in
lopende prijzen, in het tweede jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde
kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau
voor de Statistiek;
	de letter c: de overeenkomstige waarde in het zevende jaar, voorafgaande aan
het in dit lid bedoelde kalenderjaar;
	de letter b: de waarde van het binnenlands product (netto, marktprijzen) in
constante prijzen, in het tweede jaar, voorafgaande aan het in dit lid bedoelde
kalenderjaar, zoals die waarde wordt bekendgemaakt door het Centraal Bureau
voor Statistiek;
	de letter d: de overeenkomstige waarde in het zevende jaar, voorafgaande aan
het in dit lid bedoelde kalenderjaar. Indien door enige oorzaak een of meer
waarden in dit lid voorgesteld door de letters a, b, c en d, niet of niet tijdig
bekend zijn, wordt de in dit lid bedoelde aanpassingscoëfficiënt door de
Gemeenteraad bepaald op een wijze, die zoveel mogelijk overeenkomt met de
wijze van berekening, die in dit lid is omschreven.
13 De voor een kalenderjaar geldende aanpassingscoëfficiënt, bepaald zoals
aangegeven in lid 12, wordt door Burgemeester en Wethouders vastgesteld en
in het jaar, dat aan het in lid 12 bedoelde kalenderjaar voorafgaat, in het
Gemeenteblad afdeling 3, bekendgemaakt.
14 Indien het bedrag van de vijfjaarlijkse canonaanpassing in procenten uitgedrukt
uitgaat boven het totale percentage van de wettelijk toegestane
huurverhogingen voor het op de grond gebouwde sinds het tijdstip van ingang
van de geldende canon, wordt het percentage van de canonaanpassing
gelijkgesteld met het percentage van bedoelde wettelijk toegestane
huurverhogingen.

artikel 4 - Notariële akte van wijzigingen
1

2

artikel 5 - Verplichtingen van de erfpachter
1

, waarin voorstelt:

 innen 6 maanden na dagtekening van de kennisgeving, bedoeld in het 9de
B
lid van art. 3, worden de herzieningen van de canon en van de bepalingen bij
akte, te verlijden ten overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de
wederpartij, aan te wijzen hier ter stede gevestigde notaris, geconstateerd.
Tot het opmaken van deze akte zal de erfpachter medewerking verlenen; de
kosten van die akte zullen voor de helft door hem, voor de andere helft door
de Gemeente worden gedragen.

 e erfpachter is verplicht:
D
a. 	binnen de tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, de grond te bebouwen en
deze nadien bebouwd te houden;
b. 	indien de grond met de daarop gebouwde opstallen bij de akte van
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2

uitgifte is bestemd tot de uitoefening van een bedrijf, dit bedrijf binnen
drie jaar na de datum van akte in werking te stellen;
c. 	indien de grond bij de akte van uitgifte is bestemd voor woningbouw,
het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van de uitgegeven
grond, binnen de onder a bedoelde termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders;
d. 	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van de uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e. 	de uitgegeven grond, voor zover de afsluiting niet plaatsheeft door
gevelmuren, binnen de onder a bedoelde termijn van de openbare weg
en van de overige belendingen af te sluiten op de door Burgemeester en
Wethouders te bepalen wijze en vervolgens daarvan afgesloten te houden;
f. 	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zodra en voor zover
Burgemeester en Wethouders zulks nodig achten, en wel binnen een door
hen te stellen termijn;
g. 	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goede staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h. de uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
i. 	te gedogen:
•• dat aan hetgeen op de uitgegeven grond zich bevindt worden
aangebracht zovele elektrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten, schakelkasten, steunijzers en dergelijke (een en ander
met toebehoren), als door Burgemeester en Wethouders nodig wordt
geacht;
•• dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten, schakelkasten,
steunijzers en dergelijke (een en ander met toe behoren) worden
hersteld of vernieuwd, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders
zal worden gelast;
j. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i is aangebracht bevestigd te
laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen van de elektrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten, steunijzers en dergelijke (een en ander met toebehoren), zal
door de Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan
de rechthebbende worden vergoed.

artikel 6 - Verbodsbepalingen
Het is de erfpachter niet geoorloofd:
a. in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalde tijd of
tot wederopzegging kan worden verleend;
b. 	in het op de grond gebouwde verandering te brengen, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders;
c. 	het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met de daarop gebouwde
opstallen bestemd is, langer dan drie achtereenvolgende jaren buiten
werking te laten;
d. 	de op de grond bij de aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, te slopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat College nodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
e. 	op de grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand of aantasting van de
hygiëne van het milieu te duchten is, zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor
bepaalde tijd of tot wederopzegging kan worden verleend;
f. 	de grond mede te gebruiken voor het plaatsen of aanbrengen van dode
voorwerpen, waarvan, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders,
gevaar, schade of hinder dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te
duchten is;
g. 	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders;
h. het erfpachtsrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed
gebouwde te splitsen in appartementen, zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders;
i. 	van het erfpachtsrecht afstand te doen.

artikel 7 - Vaststelling canon bij splitsing
1

2

124

Indien een erfpachtsrecht wordt gesplitst, stellen Burgemeester en Wethouders
dat gedeelte van de tot het moment van de splitsing geldende canon vast,
hetwelk voor elk van de nieuw te vormen erfpachtsrechten als canon zal
gelden.
Indien een splitsing in appartementen plaatsvindt, stellen Burgemeester en
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Wethouders desgevraagd en zo daartoe naar hun mening termen bestaan, in
afwijking van het bepaalde bij art. 2, vast, voor welk gedeelte van de canon
iedere medegerechtigde tot het erfpachtsrecht aansprakelijk zal zijn.

5

artikel 8 - Betaling van de canon
1

2

3

 e betaling van de canon geschiedt zonder enige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen, op de vervaldagen en ter
plaatse, door Burgemeester en Wethouders aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, Gemeente-, of waterschapsbelastingen alsmede alle
andere lasten, welke op of ter zake van de eigendom van de grond worden
geheven, komen ten laste van de erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor de erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van de
eerstvolgende te betalen termijn van de canon en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaatsgehad
binnen 14 dagen na de vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2% van de verschuldigde termijn met een minimum van ƒ 1.
Deze boete zal voor elke volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld
na verloop van bedoelde 14 dagen, genoemd in de voorgaande zin, met 1/2%
van de verschuldigde termijn worden verhoogd.

artikel 10 - Vrijwaring door de erfpachter
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten,
schade en interessen, waartoe zij ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek wegens de gehele of gedeeltelijke instorting van de, op de
in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden veroordeeld.

artikel 11 - Bezwaring en overgang, enz. van het erfpachtsrecht
1

artikel 9 - Vooruitbetaling en terugbetaling canon
1

2

3

4
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 urgemeester en Wethouders kunnen met de erfpachter overeenkomen,
B
dat de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, behoudens een bedrag
van ƒ 1 per jaar over het lopende tijdvak, als bedoeld in art. 3, door
betaling van een bedrag ineens worden voldaan. De vooruitbetaling
wordt geconstateerd bij onderhandse akte, welke de Gemeente doet
overschrijven in de openbare registers. Tegen een weigering van
Burgemeester en Wethouders om een overeenkomst aan te gaan als
bedoeld kan de erfpachter binnen twee maanden schriftelijk in beroep
gaan bij de Gemeenteraad. Dit beroep houdt in de gronden, waarop
het steunt.
Het bedrag van de vooruitbetaling, als bedoeld in het vorige lid, wordt
door Burgemeester en Wethouders in overleg met de erfpachter bepaald
op een zodanig bedrag, als nodig is om de Gemeente schadeloos te stellen
wegens derving van canon.
Tussentijdse beëindigingvan het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van het vooruitbetaalde bedrag, behoudens
in geval van beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 14.
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal worden berekend met gebruikmaking van dezelfde factoren,

als voor het bepalen van het bedrag, bedoeld in het 2de lid, hebben
gegolden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeling van de koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

2

3

4

De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op de grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, verdeling van de canon bij splitsing in
appartementen, inbreng in een vennootschap alsmede scheiding van dat recht
tussen gezamenlijke rechthebbenden moet bij authentieke akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing van deze
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven met overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en ondertekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behorende bij deze bepalingen, en
een authentiek afschrift of uittreksel van de in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagtekening, het deel en het nummer
van de overschrijving vermeldt.
Zolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van de overgang generlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontlenen.

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

127

ALGEMENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE ERFPACHT 1966

5

 e erfpachter is verplicht, bij splitsing in appartementen van het erfpachtsrecht
D
en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed gebouwde aan de Gemeente
een afschrift van de splitsingsakte te verstrekken.

artikel 15 - Vervallenverklaring
1

artikel 12 - Hypotheken
1

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder aan Burgemeester en Wethouders toezenden een
gewaarmerkt afschrift van het in de openbare registers ingeschreven borderel
en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behorende bij deze
bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve in de
artikelen 3, 3de en 9de lid, 9, 5de lid, 15, 4de en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid,
21, 2de lid, 22 en 23 bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben ingeleverd.

artikel 13 - Doen eindigen van het erfpachtsrecht door de
erfpachter
1

2

3

 e erfpachter kan aan het erfpachtsrecht een einde maken op het tijdstip van
D
afloop van een tijdvak, aangegeven in het 2de lid van art. 3, door opzegging
aan Burgemeester en Wethouders binnen één jaar na ontvangst van de
kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van dat artikel.
Bij gebreke van een kennisgeving van de zijde des erfpachters, als bedoeld in
het vorige lid, zal het erfpachtsrecht worden geacht voort te duren onder de
ter kennis van de erfpachter gebrachte bepalingen tegen een canon, als zal
worden vastgesteld ingevolge het 8ste lid van art. 3.
Bij het doen eindigen van het recht, ingevolge het bepaalde in het 1ste lid, zal
binnen 1 maand na afloop van het lopende tijdvak het in erfpacht uitgegeven
goed met de opstallen ter vrije beschikking van de Gemeente moeten worden
gesteld.

artikel 14 - Doen eindigen van het erfpachtsrecht door de
Gemeente
1

2
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 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemde datum
wenselijk maakt.
Tussen die datum en de datum van het raadsbesluit zal een termijn van ten
minste 18 maanden moeten liggen.

2

3

4

5

6

 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op nietvoldoening aan een van
O
de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht
bij besluit van de Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a. 	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van 6 maanden in
gebreke is gebleven, het door hem ter zake van de erfpacht verschuldigde
te voldoen, en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is aangemaand;
b. 	indien de erfpachter, na bij deurwaardersexploit te zijn aangemaand,
nalatig blijft:
•• 1° de grond, indien deze ter bebouwing is aangewezen, te bebouwen,
met inachtneming van de bepalingen van de akte;
•• 2° bij sloping of bij het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van de opstal,
deze te herbouwen, met inachtneming van de bepalingen van de akte;
c. 	ingeval een gebruik van de grond en de opstal in strijd met
hetgeen voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zodanig gebruik te staken;
d. 	indien het erfpachtsrecht is gesplitst of het erfpachtsrecht en het op het
in erfpacht uitgegeven goed gebouwde zijn gesplitst in appartementen
zonder inachtneming van het bepaalde in art. 6 en op die splitsing
goedkeuring niet alsnog wordt verkregen, nadat de overtreding van
genoemd voorschrift bij deurwaardersexploit is aangezegd;
e. 	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat
de bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan de erfpachter bij deurwaardersexploit
betekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van de
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid, in het
gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan de Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na betekening
van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid.
Van de betekening van zodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis gegeven
aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door
hen, ingevolge art. 1231 juncto art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek, gekozen
domicilie.
Tegen zodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld in het 3de lid, te
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7
8

9

10

lopen van de dag, waarop het advies ter kennis van de erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid bedoeld, wordt door de Gemeenteraad in
behandeling genomen binnen 2 maanden, nadat deze bij hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door de erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór de dag, voorafgaande aan die, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies door
deskundigen, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan
de Gemeenteraad, die de in het 3de lid bedoelde voordracht alsdan buiten
verdere behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt de
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid, alsmede
van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld.
In het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 6, onder h,
heeft plaatsgevonden, zal vervallenverklaring van het gehele erfpachtsrecht
wegens het in het 1ste lid, onder c, genoemde gebruik slechts plaatsvinden,
indien het daarbedoelde gebruik betrekking heeft op een, blijkens de akte van
splitsing in appartementen, gemeenschappelijk gedeelte.

overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tussenkomst, mocht hebben belopen.

artikel 17 - A
 antekening in openbare registers van einde
erfpachtsrecht
	Indien het erfpachtsrecht op één der wijzen als bedoeld in de artikelen 13, 14,
15 en 16, is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aantekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 18 - Hernieuwde uitgifte na vervallenverklaring
1

2

artikel 16 - Rechterlijke tussenkomst
1

2
3

4
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 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel
omschreven, de ontbinding van de overeenkomst of de vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding van de overeenkomst of tot vervallenverklaring
van het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid bedoeld, zal niet kunnen worden
ingesteld binnen een van 3 maanden na betekening van een exploit, als
bedoeld in het Ie lid van art. 15, gedurende welke termijn de erfpachter van de
bevoegdheid, hem toegekend in het 5de lid van art. 15, kan gebruik maken.
De kosten van een exploit, als bedoeld in dit lid, worden gedragen
overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van art. 15, terwijl aan de
hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel bedoeld, een kennisgeving zal
worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 15 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op de dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding van de

Indien het erfpachtsrecht ingevolge het bij art. 15 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 16 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd, zal de
Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een
- ook wat de duur betreft - in alle opzichten gelijk recht op de grond en de
opstal verkopen, als door de erfpachter, wiens recht is geëindigd, daarop kon
worden uitgeoefend. De opbrengst van deze verkoop zal strekken tot
schadeloosstelling van de erfpachter, zulks met inachtneming van het bepaalde
in art. 20.
Indien zich in de openbare veiling of bij publieke inschrijving voor zodanig
recht geen koper opdoet, zal de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde
uitgifte zijn ontheven zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn.

artikel 19 - B
 epaling van de schadeloosstelling bij einde van
het recht
1

2

Indien de erfpachter gebruik maakt van zijn bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid van art. 13, zal de Gemeente vergoeden de schade, welke het
gevolg is van het eindigen van het recht, met dien verstande, dat niet zal
worden vergoed de waarde van hetgeen zonder schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders is gesticht in strijd met de voorwaarden, vervat
in de akte van uitgifte van erfpacht, noch zal worden vergoed de
bedrijfsschade.
Indien aan het erfpachtsrecht een einde wordt gemaakt krachtens het bepaalde
in art. 14, zal de Gemeente vergoeden de schade, welke het gevolg is van het
eindigen van het recht, met dien verstande, dat niet zal worden vergoed de
waarde van hetgeen zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en
Wethouders is gesticht in strijd met de voorwaarden, vervat in de akte van
uitgifte in erfpacht, noch zal worden vergoed de bedrijfsschade, geleden ter
zake van een bedrijf, dat zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en
Wethouders in strijd met de voorwaarden, vervat in de akte van uitgifte in
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3

4

erfpacht, op de grond of in de daarop gestichte opstallen wordt uitgeoefend.
Wordt ten aanzien van de vergoeding, als bedoeld in lid 1 en lid 2, geen
overeenstemming tussen partijen verkregen, dan wordt het bedrag van de
schadeloosstelling bepaald door deskundigen, wier uitspraak voor partijen
bindend is.
Bij de bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling, als bedoeld in lid 2,
wordt geen rekening gehouden met een nieuwbouw, verbouw of herbouw,
welke heeft plaatsgevonden, nadat ter kennis van de erfpachter is gebracht,
dat bij besluit van de Gemeenteraad het voornemen is uitgesproken, ten
aanzien van zijn recht gebruik te maken van de bevoegdheid, aan de
Gemeente gegeven bij art. 14.

artikel 20 - Verrekening
	Het bedrag, te vergoeden ingevolge het bepaalde bij art. 18 of bij art. 19,
wordt verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens achterstallige canon en
daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden aan de in art. 18
bedoelde verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan en in verband
met de vervallenverklaring of gerechtelijke ontbinding van de
erfpachtsovereenkomst gemaakt.

erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 23 - Afwijking van bepalingen bij onderling goedvinden
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tussen Gemeente en erfpachter
alsmede de hypotheekhouders, van welke overeenstemming schriftelijk moet
blijken, kan:
a. 	een wijziging in de Algemene Bepalingen in werking treden zonder
inachtneming van het tijdvak, bedoeld in art. 3;
b. 	een wijziging worden gebracht in de overige inhoud van het
desbetreffende erfpachtsrecht;
c. 	een schadeloosstelling, als bedoeld in art. 19, worden bepaald zonder
tussenkomst van deskundigen.

artikel 24 - Deskundigen
1
2

artikel 21 - Betaling vergoedingen
1

2

3

 e betaling van de vergoedingen, bedoeld in art. 20, geschiedt, onder
D
voorbehoud nochtans van het bepaalde in het 2de lid, tegen volledige kwijting
aan de erfpachter, wiens recht is geëindigd.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
vergoedingen, bedoeld in art. 20, tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeling van de koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

artikel 22 - Vermenging
1

2
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Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen bij de artikelen 13, 14, 15 en
16 voorzien, tot een overeenkomst medewerkt of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een

3

4

5

6

7

 o dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zo mogelijk in eenstemmigheid tussen Burgemeester en
Wethouders enerzijds en de erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaatsvindt, anderzijds.
Indien, terzake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagtekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagtekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen 3 maanden na dagtekening van
de aanzegging, in het 2de lid genoemd, een derde deskundige hebben aan te
wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis gebracht van de erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door de
erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van de derde deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan de erfpachter.
Indien binnen de termijn, gesteld in het 3de lid, de erfpachter de aanwijzing
van de deskundige niet schriftelijk ter kennis van de Gemeente heeft gebracht,
geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van de derde deskundige, zo spoedig
mogelijk door de Gemeenteraad.
Indien binnen de termijn, gesteld in het 4de lid, de aanwijzing van de derde
deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de laatste alinea van
het 5de lid, geschiedt de aanwijzing van de derde deskundige zo spoedig
mogelijk door de Gemeenteraad.
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8

9
10

11

12

13

Indien de aanwijzing van deskundigen wordt vereist ter bepaling van het
bedrag van de schadeloosstelling, bedoeld in het 2de lid van art. 19, zal de
Gemeente, in afwijking van het bepaalde in het 6de en 7de lid, de President
van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, de derde
deskundige zo spoedig mogelijk aan te wijzen.
Het advies c.q. rapport van de deskundige moet ter kennis van partijen worden
gebracht binnen zes maanden na de aanwijzing van de derde deskundige.
Zo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, benoemt de
Gemeenteraad zo spoedig mogelijk na afloop van de aldaar gestelde termijn
nieuwe deskundigen. Indien echter de benoeming van de deskundigen is
vereist ter bepaling van het bedrag van de schadeloosstelling, bedoeld in het
tweede lid van art. 19, zal de Gemeente de President van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, zo spoedig mogelijk
nieuwe deskundigen te benoemen.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen: voor
de helft door de Gemeente en voor de andere helft door de erfpachter in de
gevallen, bedoeld in art. 3, 7de lid, en art. 19; overeenkomstig een daartoe
strekkend advies van de deskundigen, die zullen beslissen volgens het beginsel
‘op kosten van ongelijk’, in het geval, bedoeld in art. 15, 6de lid.
Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereist tot beoordeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één
bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen ten einde hun
medewerking te verlenen tot de benoeming van één deskundige van de zijde
van de erfpachters.
De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid bedoelde geval de
medewerking wordt verleend en de benoeming alsmede de verdeling van de
kosten geschieden, wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld bij
besluit, hetwelk in het Gemeenteblad afdeling 3 zal worden geplaatst.

artikel 25 - Executie
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.
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artikel 26 - Nalatigheid
	Voor zover in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft
plaatsgevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal
de Gemeente nimmer tot enige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van de termijn.

artikel 27 - Inlevering van stukken
1

2
3

 o dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behorende
formulieren toestaan.

artikel 28 - Boete
1

2

3

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke de erfpachter ter zake
B
van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wie oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij deze krachtens algemene of bijzondere titel in dat recht is
opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tienmaal het bedrag van de canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
Een boete, als in het 1ste lid bedoeld, kunnen Burgemeester en Wethouders
kwijtschelden of, indien deze reeds is betaald, teruggeven, indien daarvoor
naar hun mening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging van een boete, als bedoeld in het 1ste lid, kan de
erfpachter in beroep komen bij de Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep wijziging te brengen in het bedrag
van de opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid, te lopen
van de dag der beslissing door de Gemeenteraad af.
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FORMULIER A*
artikel 29 - Samenloop van rechtsmiddelen of vorderingen van de
Gemeente
	Voor zoveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft
plaatsgevonden, aan Burgemeester en Wethouders enige bijzondere
bevoegdheid is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht van
de Gemeente, alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten
dienste staan of toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zover deze
bevoegdheid niet uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 30 - Domicilie

De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart het erfpachtsrecht ,
verklaart 		
het erfpachtsrecht,
dat
,
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht (appartement
kad. bekend gem.

, sectie

, no.

	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de Gemeente Amsterdam. Het staat de erfpachter steeds vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de Gemeente
Amsterdam te kiezen. Van deze keuze moet alsdan aan de Gemeente kennis
worden gegeven bij deurwaardersexploit, tenzij die keuze geschiedt bij
authentieke akte, waarvan een afschrift aan de Gemeente wordt verstrekt.

verleend op het onroerend goed, bij het kadaster bekend als

artikel 31 - Kosten der akte

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht of verdeling van de canon bij splitsing in appartementen,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel
gestelde afschrift der akte, en alle kosten en rechten van de kadastrale
opmeting van het onroerende goed zullen door de erfpachter worden
gedragen.

Gemeente

, sectie

)

no.

,

no.

,

verleend op het onroerend goed, bij het kadaster bekend als
Gemeente

, sectie

aan

door de Gemeente Amsterdam bij

akte, verleden de

voor notaris

Amsterdam, de

in deel

, no.

,

, no.

,

, no.

,

ten aanzien van welk recht laatstelijk een akte van wijziging is opgemaakt
de

voor notaris

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

in deel

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

artikel 32 - Toepasselijkheid van de bepalingen
	De bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaatsgevonden, zullen
mede van toepassing zijn op de onverdeelde aandelen in het erfpachtsrecht
afzonderlijk, voor het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art.
6, onder h, heeft plaatsgevonden, voor zover deze bepalingen niet uitsluitend
van toepassing zijn op het erfpachtsrecht in zijn geheel.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de
, in deel
			
hem ondergetekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
			
hen ondergetekenden
als daarop ten tijde van de overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor de erfpachter
voortvloeien, sedert de
				
hem ondergetekende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekenden.
Amsterdam, de
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Behoort bij art.11 der Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht.
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FORMULIER B*
De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden de
voor notaris

, ingeschreven ten

kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, de
in deel

, no.

, houder(s) van een hypotheek op

het erfpachtsrecht
een onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht
(appartement kadastraal bekend als
als Gemeente

, sectie

, no.

)

verleend door de Gemeente Amsterdam bij akte, verleden de
voor notaris

Algemene Bepalingen voor
tijdelijke erfpacht voor de
tuinbouw 1956
Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de
Gemeente bij zijn besluit van achtentwintig maart negentienhonderd
zesenvijftig, nummer 323, en gehecht aan een notarieel
verleden akte van depot en met die akte overgeschreven ten
hypotheekkantore te Amsterdam op dertien juni negentienhonderd
zesenvijftig in deel 3808, nummer 10.

, aan

op het onroerend goed bij het kadaster bekend, als Gemeente
, sectie

, no.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

no.

, ten

aanzien van welk recht laatstelijk een akte van wijziging is opgemaakt
de

voor notaris

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de
, in deel
		de op dat goed staande opstallen
en op
		het bij dat onverdeelde aandeel behorende aandeel in het gebouw
verzoekt,
met overlegging van de stukken, genoemd in art. 12,
verzoeken,

, no.

,

de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in de art. 3, 3de
en 9de lid, 9, 5de lid, 15, 4de en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid, 21, 2de lid,
en 22 en, voor zover hij eerste hypotheekhouder is, art. 23 der Algemene
Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van de
Gemeenteraad van
te zijnen (hunnen) aanzien van toepassing te achten.

Amsterdam, de

*
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ALGEMENE BEPALINGEN VOOR
TIJDELIJKE ERFPACHT VOOR DE
TUINBOUW 1956
artikel 1

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1

	Het onroerende goed wordt in erfpacht uitgegeven voor een tijdvak, dat als
regel op 50 jaren wordt gesteld.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijkse pachtsom (canon);
c.	welke algemene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed wordt aan de akte van uitgifte
gehecht.

3

4

artikel 3

5

	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens de erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van de verkoper is bepaald.

6

artikel 4

7

	Burgemeester en Wethouders kunnen, indien daartoe naar hun mening
aanleiding bestaat, alvorens een voorstel tot uitgifte in behandeling te nemen,
storting van een waarborgsom vorderen tot ten hoogste het bedrag van de
vermoedelijke jaarlijkse pachtsom, onder door hen nader te bepalen
voorwaarden, betreffende het eventueel vervallen van de waarborgsom ten
bate van de Gemeente en betreffende eventuele terugbetaling of verrekening
van die som.

140

2

 e canon kan telkens na een tijdvak van tien jaren worden herzien. Van de
D
wens tot zodanige herziening wordt, hetzij door de erfpachter, hetzij vanwege
de Gemeente ten minste zes maanden vóór het verstrijken van een tienjarig
tijdvak bij aangetekend schrijven aan de wederpartij mededeling gedaan.
De herziening van de canon geschiedt door drie deskundigen, die worden
aangewezen op de wijze, als in art. 22 ten aanzien van de aanwijzing van
scheidslieden is bepaald. De deskundigen zenden van hun bevindingen binnen
twee maanden na de aanwijzing van de derde deskundige een gemotiveerd
rapport in aan Burgemeester en Wethouders.
Bij de herziening van de canon wordt geen rekening gehouden met de waarde
van de door de erfpachter op de grond gestichte opstallen, noch met de door
hem in en op de grond aangebrachte drainering, bruggen, paden, schoeiingen
en soortgelijke werken.
Het bedrag van de canon voor het eerstvolgende tienjarige tijdvak, door de
deskundigen vastgesteld, wordt zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van
de erfpachters en de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen,
aan het door deze ingevolge art. 1231, juncto art. 1234 van het Burgerlijk
Wetboek gekozen domicilie.
De nieuwe canon treedt in werking telkenmale bij de aanvang van een nieuw
tienjarig tijdvak.
De herziening van de canon wordt vastgelegd in een akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris.
De kosten, aan de herziening van de canon verbonden, waaronder begrepen
die van het aan de Gemeente te verstrekken afschrift der desbetreffende akte,
zullen worden gedragen door de partij, die deze herziening aanhangig heeft
gemaakt.

artikel 7
1
2

 e Gemeenteraad is bevoegd, de duur van het erfpachtsrecht te verlengen.
D
Hij neemt op het verzoek om verlenging geen beslissing, dan nadat ter zake
het advies is ingewonnen van een uit zijn midden benoemde commissie van
drie personen, welke commissie zich zo nodig doet voorlichten door de
Rijkstuinbouwconsulent te Amsterdam, dan wel, ingeval het
rijkstuinbouwconsulentschap in zijn huidige vorm mocht zijn opgeheven, door
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3

een door de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam aan te
wijzen rijksambtenaar, die ter zake van de tuinbouw een adviserende taak
heeft.
Ten aanzien van de bepaling van de canon ingeval van verlenging van de duur
van het erfpachtsrecht is het bepaalde in art. 6, 3de lid, van overeenkomstige
toepassing.

artikel 8

2

	De erfpachter is verplicht, het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met
de daarop gebouwde opstallen krachtens de akte van uitgifte bestemd is,
binnen een jaar na de datum van die akte in werking te stellen.

artikel 9
Het is de erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop gebouwde opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalde tijd of
tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met de daarop gebouwde
opstallen bestemd is, uit te oefenen op een wijze, welke niet voldoet aan
de eisen van goed vakmanschap, ter beoordeling van Burgemeester en
Wethouders, na ingewonnen advies van de Rijkstuinbouwconsulent te
Amsterdam, dan wel, ingeval het rijkstuinbouwconsulentschap in zijn
huidige vorm mocht zijn opgeheven, door de in art. 7, 2de lid, bedoelde
rijksambtenaar.
c.	het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met de daarop gebouwde
opstallen bestemd is, langer dan een jaar buiten werking te laten;
d.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, die alsdan de
pachtsom zullen vaststellen, welke voor elk der gedeelten zal moeten
worden voldaan.

artikel 10
1
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De erfpachter heeft het recht, een beslissing van de Gemeenteraad te vragen:
a.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om vergunning, als
bedoeld in art. 9, onder a, niet hebben beslist binnen drie maanden nadat
dit bij het Gemeentebestuur is ingekomen, indien de vergunning door
Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of indien de erfpachter
zich bezwaard gevoelt door de aan een vergunning verbonden termijn of
door de daaraan verbonden voorwaarden;

3

b.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om medewerking en
goedkeuring, als bedoeld in art. 9, onder d, niet hebben beslist binnen drie
maanden na de indiening van het verzoek, indien de gevraagde
medewerking door Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of
indien de erfpachter bezwaar heeft tegen de voor elk der gedeelten
vastgestelde pachtsom.
De Gemeenteraad beslist omtrent het verlenen van de vergunning of
medewerking en de daaraan te verbinden voorwaarden, na ingewonnen advies
van een uit zijn midden benoemde commissie van ten minste drie personen,
welke commissie zich zo nodig doet voorlichten door de
Rijkstuinbouwconsulent te Amsterdam, dan wel, ingeval het
rijkstuinbouwconsulentschap in zijn huidige vorm mocht zijn opgeheven, door
de in art. 7, 2de lid, bedoelde rijksambtenaar.
De adviezen van de commissie worden ter kennis van de betrokken erfpachter
gebracht.

artikel 11
1

2

3

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder enige korting, uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijkse termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van de eigendom van de grond worden geheven,
komen ten laste van de erfpachter. De lasten, die de Gemeente voor de
erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van de eerstvolgende
te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede één geheel uit te
maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na de vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van de verschuldigde termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in de voorgaande zin, met 1/2 % van de verschuldigde
termijn worden verhoogd.

artikel 12
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de gehele of gedeeltelijke instorting van de, op
de in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.
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artikel 13

artikel 15

1

	Indien het erfpachtsrecht eindigt door het verstrijken van de termijn, waarvoor
het recht is verleend, kan de Gemeente vorderen, dat het terrein alsdan wordt
opgeleverd, ontdaan van opstallen en zoveel mogelijk in de toestand, waarin
het werd uitgegeven.

2

3

4

 e erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
D
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op de grond en op de opstallen
zakelijke ofpersoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, inbreng in een vennootschap,
alsmede scheiding van dat recht tussen gezamenlijke rechthebbenden, moet
bij authentieke akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en ondertekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behorende bij deze bepalingen, en
een authentiek afschrift of uittreksel van de in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagtekening, het deel en het nummer der
overschrijving vermeldt.
Zolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het 2de lid, niet in acht is genomen,
kan de erfpachter aan het feit van de overgang generlei rechtsgevolg
tegenover de Gemeente ontlenen.

artikel 16
1

2

artikel 17
1

artikel 14
1

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder een gewaarmerkt afschrift van het in de openbare
registers ingeschreven borderel aan Burgemeester en Wethouders inzenden, te
zamen met een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behorende bij deze
bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve in de
artt. 17, 4de lid en 8ste lid, 18, 3deen 4de lid, 25, 2de lid, 26 en, voor zover hij
eerste hypotheekhouder is, het in art. 27 bepaalde te zijnen aanzien van
toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

2

3

4
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 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemde datum
wenselijk maakt.
Tussen die datum en de datum van het raadsbesluit zal een termijn van ten
minste drie jaren liggen.

 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht bij
besluit van de Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a. 	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van zes maanden in
gebreke is gebleven, het ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen
en hij tot betaling per deurwaardersexploit is aangemaand;
b. 	in geval een gebruik van de grond en de opstal in strijd met hetgeen voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij deurwaardersexploit
is aangezegd, zodanig gebruik te staken;
c. indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het bepaalde in art. 9, onder d, en op de splitsing goedkeuring niet alsnog wordt
verkregen, nadat de overtreding van genoemd voorschrift bij deurwaardersexploit aan de erfpachter is aangezegd;
d. 	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat
de bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan de erfpachter bij deurwaardersexploit
betekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van de
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan de Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na betekening
van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel onder a, b, c en d.
Van de betekening van zodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis gegeven
aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door
hen, ingevolge art. 1231 juncto art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek, gekozen
domicilie.
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5

6

7

8

9

 egen zodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
T
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies uit van de commissie, nader omschreven in art. 7, 2de lid. Wordt daarbij
de erfpachter in het ongelijk gesteld, dan begint de termijn van drie maanden,
bedoeld in het 3de lid van dit artikel, te lopen van de dag, waarop het advies
ter kennis van de erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door de
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door de erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór de dag, voorafgaande aan die, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan de
Gemeenteraad, die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde voordracht alsdan
buiten verdere behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt de
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten, ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarden voor
de erfpachtsovereenkomst.

4

artikel 19
	Indien het erfpachtsrecht op een der wijzen, als bedoeld in de artt. 15, 16, 17
en 18, is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aantekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 20
1

2
3

4

artikel 18
1

2
3

146

 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel,
onder a, b, c en d omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding van de overeenkomst of tot vervallenverklaring
van het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet
kunnen worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na betekening
van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 17, onder a, b, c en d,
gedurende welke termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend
in het 5de lid van art. 17, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als
bedoeld in dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de

lid van art. 17, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel
bedoeld, een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 17 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op de dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der overeenkomst
of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van gewijsde zal zijn
gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen zijn vergoed,
welke deze, in verband met de inroeping van de rechterlijke tussenkomst,
mocht hebben belopen.

5

6

In geval van beëindiging van het erfpachtsrecht door het verstrijken van de
termijn, als bedoeld in art. 15, kan de erfpachter ontheven worden van de
verplichting tot sloping der opstallen.
Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Gemeentebestuur uiterlijk drie
jaren vóór het verstrijken van de termijn, bedoeld in art. 15.
Het verzoek zal worden ingewilligd, indien aannemelijk is, dat een nieuwe
gegadigde zal worden gevonden, aan wie bij de hernieuwde uitgifte de
opstallen zullen kunnen worden overgedragen.
In geval van inwilliging van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, zal de
erfpachter uiterlijk drie maanden vóór het eindigen van het recht zekerheid
stellen tot een door de Gemeente te bepalen bedrag voor de kosten van
onderhoud en voor de betaling van de op de opstallen drukkende lasten,
alsmede voor de kosten van sloping.
De Gemeente aanvaardt, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, geen
aansprakelijkheid voor waardevermindering of te niet gaan van de opstallen,
door welke oorzaak ook ontstaan.
De Gemeente is, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, te allen tijde
bevoegd, tot sloping van de opstallen over te gaan en de door haar gemaakte
kosten en betaalde lasten met de gestorte waarborgsom te verrekenen.
Hetgeen na aftrek van die waarborgsom en van de opbrengst der sloping
overblijft, wordt aan de vroegere erfpachter of diens rechtverkrijgende
uitbetaald.
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artikel 21
1

2

9
10

11

van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, de derde
scheidsman zo spoedig mogelijk aan te wijzen.
De uitspraak der scheidslieden moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van de derde scheidsman.
Zo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, zal zo
spoedig mogelijk na afloop van de aldaar gestelde termijn de meest gerede
partij de President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken,
zo spoedig mogelijk drie nieuwe scheidslieden te benoemen.
De kosten, op een uitspraak van scheidslieden vallende, worden voor de helft
door de Gemeente en voor de helft door de erfpachter gedragen.

artikel 22

artikel 23

1

	Indien het erfpachtsrecht is geëindigd door het verstrijken van de termijn, als
bedoeld in art. 15, en indien de erfpachter, met inachtneming van het
bepaalde in art. 20, is vrijgesteld van de verplichting tot sloping der opstallen,
zal de koopprijs, welke bij hernieuwde uitgifte van de grond eventueel kan
worden bedongen voor het recht op de opstallen, door de Gemeente worden
uitgekeerd, onder aftrek van door haar ter zake van de verkoop gemaakte
kosten en onder aftrek van andere ter zake van de opstallen gemaakte kosten
en betaalde lasten, voor zover die niet kunnen worden verhaald op de
waarborgsom, bedoeld in art. 20.

2

3

4

5

6

7

8
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Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 17 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 18 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd, zal de
Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een
– ook wat de duur betreft – in alle opzichten gelijk recht op de grond en de
opstal verkopen, als door de erfpachter, wiens recht is vervallen verklaard,
daarop kan worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling voor zodanig recht geen koper opdoet, zal de
Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte zijn ontheven, zonder tot
enige uitkering gehouden te zijn.

Indien aan het erfpachtsrecht een einde wordt gemaakt krachtens het bepaalde
in art. 16 (het algemeen nut), zal de Gemeente vergoeden de schade, welke
het gevolg is van de beëindiging van het recht.
Wordt ten aanzien van deze vergoeding geen overeenstemming tussen
partijen verkregen, dan wordt het bedrag van de schadeloosstelling bepaald
door drie scheidslieden, wier uitspraak voor partijen bindend is.
De aanwijzing van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde scheidslieden
geschiedt opaanzegging van Burgemeester en Wethouders, zo mogelijk in
eenstemmigheid tussen Burgemeester en Wethouders, enerzijds en de
erfpachter, ten behoeve van wiens goed de aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van scheidslieden, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagtekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagtekening één scheidsman moeten zijn aangewezen door ieder der partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagtekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derde
scheidsman hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een scheidsman door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis van de erfpachter gebracht. De aanwijzing van een scheidsman door de
erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van de derde scheidsman wordt schriftelijk kennis gegeven,
gelijktijdig aan de Gemeente en aan de erfpachter.
Indien binnen de termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, door de
erfpachter de aanwijzing van de scheidsman niet schriftelijk ter kennis van de
Gemeente is gebracht, zal de Gemeente de President van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, die scheidsman, alsmede
de derde scheidsman, zo spoedig mogelijk aan te wijzen.
Indien binnen de termijn, gesteld in het 5de lid van dit artikel, de aanwijzing
van de derde scheidsman niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de laatste
zinsnede van het 6de lid van dit artikel, zal de meest gerede partij de President

artikel 24
	Indien het recht op de grond en de opstallen, met inachtneming van het
bepaalde in art. 21, in openbare veiling of bij inschrijving is verkocht, zal de
opbrengst, verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens achterstallige
canon en daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden aan de verkoop,
alsmede met de kosten, voorafgaande aan en in verband met de
vervallenverklaring of ontbinding gemaakt, door de Gemeente worden
uitgekeerd.

artikel 25
1

2

 e vergoeding en uitkering, als bedoeld in de artt. 22, 23 en 24, geschieden
D
tegen volledige kwijting aan de erfpachter, wiens recht is geëindigd, of diens
rechtverkrijgenden, onder voorbehoud nochtans van het bepaalde in het 2de
lid van dit artikel.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek waren bezwaard,
zullen de opbrengst, bedoeld in art. 20, 6de lid, de schadeloosstelling,
bedoeld in art. 22, de bedongen koopprijs, bedoeld in art. 23, en de
opbrengst, bedoeld in art. 24, alleen worden verminderd met het bedrag van
de achterstallige canon en van de boete, bedoeld in art. 11, 3de lid; op het
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3

overblijvende zullen de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht
hebben tot een bedrag, als aan ieder van hen zou toekomen, indien het gold
een verdeling van de koopprijs in geval van executie van het erfpachtsrecht en
de opstallen, gelijk dit bedrag door Burgemeester en Wethouders zal worden
vastgesteld. De erfpachter of diens rechtverkrijgenden zal (zullen) op het
overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, voordat het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

artikel 30
1

2
3

artikel 26
1

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd de gevallen bij de artt. 16, 17 en 18
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadele van de hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover deze gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 31
1

artikel 27
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tussen Gemeente en erfpachter,
alsmede de eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een schadeloosstelling, als omschreven in art. 22, worden bepaald, zonder
tussenkomst van scheidslieden;
b.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte respectievelijk toepasselijk zijn verklaard
en gesteld.

artikel 28
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd,
zal de Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van
uitgifte kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 29

 o dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behorende
formulieren toestaan.

2
3

4

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke de erfpachter ter zake
B
van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wie oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij deze krachtens algemene of bijzondere titel in dat recht is
opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tienmaal het bedrag van de jaarlijkse
pachtsom ten bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na
daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit
artikel, is persoonlijk.
Een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden of, indien ze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun mening reden aanwezig is.
Tegen het opleggen van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel,
kan de erfpachter in beroep komen bij de Gemeenteraad. Deze neemt op een
ingesteld beroep geen beslissing dan na ingewonnen advies van een uit zijn
midden benoemde commissie van ten minste drie personen, welke commissie
zich zo nodig doet voorlichten door de Rijkstuinbouwconsulent te Amsterdam,
dan wel, ingeval het rijkstuinbouwconsulentschap in zijn huidige vorm mocht
zijn opgeheven, door de in art. 7, 2de lid, bedoelde rijksambtenaar. Wordt de
erfpachter in zijn beroep in het ongelijk gesteld, dan begint de termijn van één
maand, gesteld in het 1ste lid van dit artikel, te lopen van de dag der
beslissing door de Gemeenteraad af.

	Voor zoveel de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot enige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van de termijn.
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FORMULIER A*
artikel 32
	Voor zoveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders enige bijzondere bevoegdheid is
toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente, alle
andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 33
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat de erfpachter altijd vrij, in
plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		
het erfpachtsrecht
verklaren,

dat

een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

, verleend op

het onroerend goed, bij het kadaster bekend als gemeente
, sectie

, no.

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden de

,

voor de Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

, in deel

artikel 34

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte, splitsing of verlenging,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel
gestelde afschrift derdesbetreffende akte en alle kosten en rechten der
kadastrale opmeting van het onroerend goed, zullen door de erfpachter
worden gedragen.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de
, in deel
				 hem ondergetekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergetekenden

, no.

,

, no.

,

als daarop ten tijde van de overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor de erfpachter
voortvloeien, sedert de
				
hem ondergetekende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekenden.

Amsterdam, de

*
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FORMULIER B*

Algemeene bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1955

De ondergetekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden de
voor notaris

, ingeschreven ten

kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, de
in deel

, no.

, houder(s) van een hypotheek

op het erfpachtsrecht , verleend door de gemeente Amsterdam bij akte,
verleden de

, voor de Notaris

,

aan
bekend als gemeente

, op het onroerend goed, bij het Kadaster
, sectie

, no.

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, de

, in deel

en op de op dat goed staande opstallen,
verzoekt,
der overlegging der stukken, genoemd in art. 14 der
verzoeken

, no.

,

Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld door de
Raad van de Gemeente bij zijn besluit van drie maart
negentienhonderdzevenendertig nummer 51 en gehecht
aan een notarieel verleden akte van depot en met die akte
overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op
achtentwintig mei negentienhonderd zevenendertig in deel
3037 nummer 33, zoals die Algemeene bepalingen zijn gewijzigd
door voornoemde Raad bij zijn besluit van vijfentwintig mei
negentienhonderd vijfenvijftig nummer 528, gehecht aan een
notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven
ten voormelde hypotheekkantore op dertig september
negentienhonderd vijfenvijftig in deel 3770 nummer 126.

Algemene Bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor de tuinbouw, gelijk
deze zijn vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van 28 maart 1956,
no. 323, de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders, vervat
in de artt. 17, 4de en 8ste lid, 18, 3de lid, 25, 2de lid, 26 en, voor zover
hij eerste hypotheekhouder is, in art. 27 der genoemde Algemene
bepalingen, te zijnen (hunnen) aanzien van toepassing te achten.
Amsterdam, de

*
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Algemeene bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1955
artikel 1

3

4

Het onroerend goed wordt in voortdurende erfpacht uitgegeven.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a. 	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b. 	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c. 	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld;
d. 	de grenzen van het bouwblok, waarin het uit te geven goed is gelegen;
e. 	de datum, waarop het eerste terrein in dat bouwblok gelegen, werd
uitgegeven.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed, gelijk het is gelegen in het
bouwblok, in het 1ste lid, onder d, bedoeld, wordt aan de akte van uitgifte
vastgehecht.

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

5
6
7

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1
2

artikel 4
1

2

 ij, die een aanvraag doet om onroerend goed in erfpacht te verkrijgen, stort,
H
voordat het desbetreffende voorstel in behandeling wordt genomen, in de
gemeentekas een waarborgsom tot een bedrag van tweemaal de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom.
Indien binnen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen termijn geen
overeenstemming is verkregen omtrent de, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, op den grond te stichten bebouwing, is de helft van het bedrag,
dat als jaarlijksche pachtsom zou worden gesteld, ten behoeve van de
Gemeente verbeurd.

3

4

5
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In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan de geheele
waarborgsom worden teruggegeven, indien, naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders, omstandigheden aanwezig zijn, welke dit
wettigen.
De waarborgsom zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd, indien de
aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen om tot het
verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die oproeping niet verschijnt of
wel verklaart, tot die medewerking niet bereid te zijn.
Met uitzondering van de gevallen, hierboven bedoeld, wordt de gestorte som
teruggegeven, bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt de
waarborgsom ter voldoening van de pachtsom voor de eerste twee jaar.
Is in het besluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom per
vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van het terrein,
dat dit grooter of kleiner is dan aanvankelijk is aangenomen, dan moet het te
weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en Wethouders
worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven worden.

 e algemeene bepalingen, waaronder is uitgegeven, kunnen te allen tijde
D
door den Gemeenteraad worden herzien.
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tot stand
gekomen,treden bouwbloksgewijze in werking en wel voor de eerste maal op
het tijdstip, waarop een termijn van 75 jaar is verloopen, sinds het eerste
terrein in dat bouwblok in voortdurende erfpacht werd uitgegeven, en
vervolgens telkenmale na een termijn van 50 jaar.
Ten minste vier jaar voor afloop van een termijn, als in het voorgaande lid
bedoeld, wordt den erfpachter en den hypotheekhouders op het
erfpachtsrecht en de opstallen – den laatsten aan het door hen ingevolge art.
1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie – kennis
gegeven van de wijzigingen in de bepalingen, welke gedurende den
volgenden termijn voor zijn recht van kracht zullen worden.
Ten aanzien van een erfpachter, aan wien een kennisgeving, als in het
voorgaande lid bedoeld, niet is gedaan, wordt geacht in de bepalingen geen
wijziging te zijn gebracht.
De jaarlijksche pachtsommen, waarvoor de in één bouwblok gelegen terreinen
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6

7
8

9

zijn uitgegeven, worden herzien telkenmale in het jaar, voorafgaande aan het
laatste jaar van de termijnen in het 2de lid van dit artikel bedoeld.
De herziening der pachtsommen geschiedt door deskundigen, die daarbij
rekening zullen houden met de wijziging der bepalingen, opgenomen in de
kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van dit artikel; de deskundigen zullen van
hun bevindingen een gemotiveerd proces-verbaal aan het Gemeentebestuur
inzenden.
De nieuwe pachtsommen worden vastgesteld op het bedrag, door de
deskundigen als resultaat der herziening te bepalen.
Het bedrag der pachtsom, voor den eerstvolgenden termijn vastgesteld, wordt
zoo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van den erfpachter en van de
hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door deze
ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie.
De nieuwe pachtsommen treden in werking telkenmale bij den aanvang van de
termijnen, bedoeld in het 2de lid van dit artikel.

artikel 7
1

2

 innen 6 maanden na dagteekening der kennisgeving, bedoeld in het 8ste lid
B
van art. 6, worden de wijzigingen in de pachtsom en in de bepalingen, gelijk
deze voor den eerstvolgenden termijn zullen gelden, bij akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris, geconstateerd.
Tot het opmaken dezer akte zal de erfpachter medewerking verleenen; de
kosten dier akte zullen voor de helft door hem, voor de andere helft door de
Gemeente worden gedragen.

artikel 8
1

2

3

4
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 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen over
D
een tijdvak van 75, onderscheidenlijk 50 jaren, als bedoeld in art. 6, geheel
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
ƒ 1 per jaar voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt
bij onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de
openbare registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdsche beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 16.
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,

5

die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 9
1

De erfpachter is verplicht:
a. 	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, welke eventueel in de
akte bindend zijn verklaard;
b. 	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen de bovenbedoelde wettelijke voorschriften en
teekeningen;
c. 	het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behoorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van den uitgegeven
grond, binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders;
d. 	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e. 	den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden;
f. 	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn;
g. 	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte, alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h. 	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

159

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE ERFPACHT 1955

genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
te gedoogen: dat aan hetgeen op den uitgegeven grond zich bevindt,
worden aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), als door
Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met dien verstande,
dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen vantelefoontorens; dat
deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers (een en
ander met toebehooren) worden hersteld of vernieuwd, wanneer dit door
Burgemeester en Wethouders zal worden gelast;
j. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), zal door de
Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan den
rechthebbende worden vergoed.

e. aan
	
of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, alsmede binnen den
afstand van 2 meter daarvan, doode voorwerpen, van welken aard ook, aan
te brengen of te plaatsen, tenzij daarvoor, behalve de volgens wettelijke
voorschriften eventueel vereischte vergunning, de schriftelijke toestemming
van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
f. 	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie
alsdan de pachtsom zal worden vastgesteld, welke voor elk der gedeelten
zal moeten worden voldaan.
g. 	het erfpachtsrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed
gebouwde te splitsen in appartementen, zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie desgevraagd en
zo daartoe naar hun mening termen bestaan, in afwijking van het bepaalde
bij art. 5, zal worden vastgesteld, voor welk gedeelte derpachtsom iedere
medegerechtigde tot het erfpachtsrecht aansprakelijk zal zijn.

i.

2

artikel 10
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a. 	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
b. 	in het op den grond gebouwde verandering te brengen, indien daardoor
zou worden afgeweken van in de akte van uitgifte bindend verklaarde
teekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders;
c. 	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te sloopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
d. 	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
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artikel 11
1

2

3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 8, heeft plaats gehad, zal, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van 1/2
% van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn van
ƒ 0,50.
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artikel 12

artikel 14

	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.

1

artikel 13
1

2

3

4

5
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De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, verdeling van de pachtsom bij
splitsing in appartementen, inbreng in een vennootschap, alsmede scheiding
van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet bij authentieke
akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van eenbehoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift, of uittreksel van den in de openbare
registersovergeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het
nummer der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontleenen.
De erfpachter is verplicht, bij splitsing in appartementen van het erfpachtsrecht
en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed gebouwde aan de Gemeente
een afschrift der splitsingsakte te verstrekken.

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 3de en 8ste lid, 8, 5de lid, 17, 4de en 8ste lid, 18, 3de en 4de lid,
24, 2de lid, en 25 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in art. 26
bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

artikel 15
1

2

3

 an het erfpachtsrecht kan een einde worden gemaakt op het tijdstip van
A
afloop van een der termijnen, aangegeven in het 2de lid van art. 6:
a.	door opzegging van de zijde der Gemeente, indien de Gemeenteraad bij
een besluit, ten minste 4 jaar vóór afloop van dien termijn te nemen, heeft
beslist, dat aan het in erfpacht uitgegeven goed een andere bestemming
zal worden gegeven of wijziging in den vorm, in de indeeling of in de soort
der bebouwing van het goed gewenscht is;
b.	door opzegging van de zijde van den erfpachter, indien deze binnen 1 jaar
na ontvangst der kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van art. 6, ter kennis
van Burgemeester en Wethouders heeft gebracht, dat hij, met het oog op
de wijziging der bepalingen, voortduring van het erfpachtsrecht niet
wenscht.
Bij gebreke van een kennisgeving van de zijde des erfpachters, als bedoeld in
het vorige lid, onder b, zal het erfpachtsrecht worden geacht voort te duren
onder de ter kennis van den erfpachter gebrachte bepalingen tegen een
pachtsom, als zal worden vastgesteld ingevolge het 7de lid van art. 6.
Bij het doen eindigen van het recht, ingevolge het bepaalde in het 1ste lid van
dit artikel,zal binnen 1 maand na afloop van den loopenden termijn het in
erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld.
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artikel 16
1

2

 nverminderd het bepaalde in art. 15 kan aan het erfpachtsrecht te allen tijde
O
bij raadsbesluit een einde worden gemaakt:
a.	indien de Gemeenteraad oordeelt, dat de Gemeente, voor een werk, dat
volgens zijn besluit van algemeen nut is, de beschikking over het in
erfpacht uitgegeven goed moet hebben;
b.	in het belang der volkshuisvesting, mits uit het daartoe te nemen besluit
van den Gemeenteraad blijkt, dat het betreft verbetering van
stadsgedeelten of verkrijging van de beschikking over ongebouwde en
gebouwde eigendommen, ten einde uitvoering te kunnen geven aan een
in het belang der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan of aan een plan
van uitbreiding.
Het raadsbesluit, bedoeld in den aanhef van het 1ste lid van dit artikel, stelt
den datum vast, waarop het in erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter
vrije beschikking van de Gemeente moet worden gesteld. Tusschen
laatstbedoelden datum en de dagteekening van het raadsbesluit zal ten minste
een termijn van 6 maanden moeten liggen.

artikel 17

2

3

4

1

 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht of
het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht, voor het geval, dat splitsing in
appartementen, als bedoeld in art. 10 onder g, heeft plaats gevonden, bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van 6 maanden – of
zoolang de bebouwing niet voltooid is, met inachtneming van de
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, in art. 9, 1ste lid, onder
a, vermeld, gedurende een tijdsverloop van 1 maand – in gebreke is
gebleven, het door hem ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen,
en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is aangemaand;
b.	indien de erfpachter, na bij deurwaardersexploit te zijn aangemaand,
nalatig blijft:
		 1°	den grond, indien deze ter bebouwing is aangewezen, te bebouwen,
met inachtneming van de wettelijke voorschriften en de bepalingen
der akte;
		 2°	bij slooping of bij het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van den
opstal, dezen te herbouwen, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en de bepalingen der akte;
c.	ingeval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;
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5

6

7

8

d.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 10, onder f of het erfpachtsrecht en het op het in erfpacht
uitgegeven goed gebouwde zijn gesplitst in appartementen, zonder
inachtneming van het bepaalde in art. 10, onder g, en op die splitsingen
goedkeuring niet alsnog wordt verkregen, nadat de overtreding van
genoemd voorschrift bij deurwaardersexploit aan den erfpachter is
aangezegd;
e.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, onder a,
b, c, d en e.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld in het 3de lid van
dit artikel, te loopen van den dag, waarop het advies ter kennis van den
erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens voldaan de kosten van de
exploiten, en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies
door deskundigen, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven
aan den Gemeenteraad, die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde
voordracht alsdan buiten verdere behandeling zal stellen.
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9

10

 et raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
H
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht, volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.
In het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 10, onder g,
heeft plaats gevonden, zal vervallenverklaring van het gehele erfpachtsrecht
wegens het in het 1ste lid onder c genoemde gebruik slechts plaats vinden,
indien het daarbedoelde gebruik betrekking heeft op een, blijkens de akte van
splitsing in appartementen, gemeenschappelijk gedeelte.

artikel 19
	Indien het erfpachtsrecht op één der wijzen als bedoeld in de artt. 15, 16, 17
en 18 is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 20
1

artikel 18
1

2
3

4
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 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel
onder a, b, c, d en e omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 17, onder a, b, c,d en e, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de
lid van art. 17, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van
artikel 17, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel
bedoeld, een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 17 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

2

Indien het erfpachtsrecht of het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht,
voor het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 10, onder g,
heeft plaats gevonden, ingevolge het bij art. 17 bedoelde besluit, of ingevolge
de bij art. 18 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd, zal de Gemeente
naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een – ook wat
den duur betreft – in alle opzichten gelijk recht op den grond en den opstal
verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is geëindigd, daarop kon
worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling of bij publieke inschrijving voor zoodanig recht
geen kooper opdoet, zal de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde
uitgifte zijn ontheven zonder tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

artikel 21
1

2

 ij het eindigen van het erfpachtsrecht in één der gevallen, bedoeld bij art. 15,
B
1ste lid, onder a en b, of art. 16, 1ste lid, onder a en b, wordt door
deskundigen het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal
vertegenwoordigt, waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde van het
perceel, verminderd met de waarde van den grond, met dien verstande, dat
het bedrijf, hetwelk eventueel in dien opstal wordt uitgeoefend, niet van
invloed op de taxatie zal zijn.
Bij de vaststelling van de waarde van den opstal wordt mede geen rekening
gehouden met een nieuwbouw, verbouw of herbouw, welke heeft plaats
gevonden, nadat ter kennis van den daarbij betrokken erfpachter is gebracht,
dat bij besluit van den Gemeenteraad het voornemen is uitgesproken, ten
aanzien van zijn recht gebruik te maken van de bevoegdheid, aan de
Gemeente gegeven bij art. 15, 1ste lid, onder a, en tijdens den loopenden
termijn ook werkelijk van die bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, met dien
verstande, dat zoodanig raadsbesluit nimmer de vergoeding voor een
nieuwbouw, verbouw of herbouw zal kunnen uitsluiten, welke is verricht vóór
het aanbreken van het laatste 10-jarige tijdvak van den voor het betrekkelijke
bouwblok loopenden erfpachtstermijn.
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artikel 22

artikel 25

1

1

2

 et bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt verminderd
H
met al datgene, wat nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder eventueel begrepen de kosten der exploiten, bedoeld in het 1ste
lid van art. 17.
De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 20, wordt door
Burgemeester en Wethouders verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens
achterstalligen canon en daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden
aan den aldaar bedoelden verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan
en in verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke ontbinding der
erfpachtsovereenkomst gemaakt.

artikel 23
Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente uitgekeerd:
a.	in het geval, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, onder a, het zuivere bedrag,
berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22, 1ste lid;
b.	in het geval, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, onder b, 80 % van het zuivere
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22,
1ste lid;
c.	in de gevallen, bedoeld bij art. 16, 1ste lid, onder a en b, het zuivere
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22,
1ste lid, vermeerderd met 10 %;
d.	in het geval, bedoeld bij de artt. 17 en 18, het zuivere bedrag, berekend
ingevolge het bepaalde bij art. 22, 2de lid.

2

artikel 26
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een wijziging in de algemeene bepalingen in werking kunnen treden
zonder inachtneming van den termijn, bedoeld in het 2de lid van art. 6;
b.	een herziening der erfpachtsom kunnen geschieden zonder tusschenkomst
van deskundigen en in werking treden zonder inachtneming van den
termijn, bedoeld in het 9de lid van art. 6;
c.	een taxatie van de waarde van den opstal, als nader omschreven in art. 21,
kunnen geschieden zonder tusschenkomst van deskundigen;
d	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte onderscheidenlijk toepasselijk zijn
verklaard en gesteld.

artikel 24

artikel 27

1

1

2

3

 e uitkeering, bedoeld in art. 23, geschiedt onder voorbehoud nochtans van
D
het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen volledige kwijting aan den
erfpachter, wiens recht is geëindigd.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
uitkeering, bedoeld in art. 23, tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

2

3

4

5
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Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 15, 16, 17 en 18
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

 oo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en
Wethouders eenerzijds en den erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagteekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagteekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
deskundige hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

169

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE ERFPACHT 1955

kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van den derden deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
6
Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, de erfpachter
de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter kennis van de Gemeente
heeft gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van den derden
deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
7
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel, geschiedt de aanwijzing van den
derden deskundige zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
8
Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden deskundige.
9
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, benoemt
de Raad zoo spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn drie
nieuwe deskundigen.
10 De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen:
	voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft door den erfpachter,
in de gevallen bedoeld in art. 6, 6de lid, en art. 21;
	ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen, welke zullen
beslissen volgens het beginsel ,,op kosten van ongelijk”, in het geval, bedoeld
in art. 17, 6de lid.
11 Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot beoordeeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één
bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen ten einde hun
medewerking te verleenen tot de benoeming van één deskundige van de zijde
dier erfpachters.
12 De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde geval
de medewerking wordt verleend en de benoeming, alsmede de verdeeling der
kosten, geschieden, wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld bij
besluit, hetwelk in het Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 28
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.
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artikel 29
	Voor zoover in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

artikel 30
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

artikel 31
1

2
3

4

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tien maal het bedrag van den canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als in het 1ste lid van dit artikel
bedoeld, is persoonlijk.
Een boete, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden, of indien deze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kan
de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag
der opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit
artikel, te loopen van den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.
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FORMULIER A*
artikel 32
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 33
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter steeds vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 34
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht of verdeling van de pachtsom bij splitsing in appartementen,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel
gestelde afschrift der akte, en alle kosten en rechten der kadastrale opmeting
van het onroerende goed, zullen door den erfpachter worden gedragen.

artikel 35
	De bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats gevonden, zullen
mede van toepassing zijn op de onverdeelde aandelen in het erfpachtsrecht
afzonderlijk, voor het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art.
10, onder g, heeft plaats gevonden, voor zover deze bepalingen niet
uitsluitend van toepassing zijn op het erfpachtsrecht in zijn geheel.

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht
het onroerend goed, bij het kadaster bekend als Gemeente
, Sectie

, No.

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, deel

, No.

,

ten aanzien van welk recht ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen
voor voortdurende erfpacht, gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van
de Gemeenteraad, van
opgemaakt den

, een akte van wijziging is
voor Notaris

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, deel

, No.

,

, No.

,

uit krachte van: (omschrijving van den titel)
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden
als daarop ten tijde van de overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor de erfpachter voortvloeien,
sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 13 der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht.
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FORMULIER B*

Algemeene bepalingen
voor tijdelijke erfpacht voor
industrieele doeleinden 1955

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden den
voor den Notaris

, ingeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, deel

, No.

, houder(s)

van een hypotheek op het erfpachtsrecht, verleend door de gemeente
Amsterdam bij akte, verleden den

voor den

Notaris

, aan

,

op het onroerend goed, bij het Kadaster bekend als Gemeente
, Sectie

, No.

, overgeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, No.

, ten aanzien van welk recht

ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht,
vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad van

,

een akte van wijziging is opgemaakt den

, voor den

Notaris

Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld door de
Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van drie maart
negentienhonderd zevendertig nummer 51 en gehecht aan een
notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven
ten hypotheekkantore te Amsterdam op tweeëntwintig juli
negentienhonderd achtendertig in deel 3082 nummer 76, zoals
die Algemeene bepalingen zijn gewijzigd door voornoemde Raad
bij zijn besluit van vijfentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig
nummer 528, gehecht aan een notarieel verleden akte van depot
en met die akte overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore
op dertig september negentienhonderd vijfenvijftig in deel 3770
nummer 126.

, overgeschreven ten kantore van de

Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den
deel
verzoekt,

, No.

, en op de op dat goed staande opstallen,

, der overlegging der stukken, genoemd in art. 14,
verzoeken
de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in de artt. 6, 3de
en 8ste lid, 8, 5de lid, 17, 4de en 8ste lid, 18, 3de en 4de lid, 24, 2de lid
en 25 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, art. 26 der
Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit
van den Gemeenteraad van

te zijnen (hunnen)

aanzien van toepassing te achten.
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 14 der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht.
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ALGEMEENE BEPALINGEN
VOOR TIJDELIJKE ERFPACHT VOOR
INDUSTRIEELE DOELEINDEN 1955
artikel 1

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1

	Het onroerende goed wordt in erfpacht uitgegeven voor een tijdvak, dat als
regel op 50 jaren wordt gesteld.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed wordt aan de akte van uitgifte
gehecht.

2

3

4

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

5

artikel 4
	Burgemeester en Wethouders kunnen, indien daartoe naar hun meening
aanleiding bestaat, alvorens een voorstel tot uitgifte in behandeling te nemen,
storting van een waarborgsom vorderen tot ten hoogste het bedrag van de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom, onder door hen nader te bepalen
voorwaarden, betreffende het eventueel vervallen van de waarborgsom ten
bate van de Gemeente en betreffende eventueele terugbetaling of verrekening
van die som.
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 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen geheel
D
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
ƒ 1 per jaar voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt
bij onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de
openbare registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdsche beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 16 (het algemeen nut) en in art.
17 (afstand na weigering verlenging).
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,
die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 7
1

 e erfpachter kan, nadat drie jaren zijn verstreken sedert de uitgifte van het
D
onroerende goed of sedert het tijdstip, waarop de akte betreffende een
verlenging, als in dit artikel bedoeld, is verleden, doch uiterlijk drie jaren vóór
het einde van het erfpachtsrecht, van den Gemeenteraad een beslissing
vorderen omtrent de verlenging van het erfpachtsrecht met een termijn, ten
hoogste gelijk aan dien, welke reeds sedert de erfpachtsuitgifte of de laatstelijk
plaats gehad hebbende verlenging van het erfpachtsrecht is verstreken.
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 ij richt daartoe een met redenen omkleed schrijven tot Burgemeester en
H
Wethouders, onder vermelding van het aantal jaren, waarvoor de verlenging
gevraagd wordt.
Binnen zes maanden nadat een schrijven, als bedoeld in het voorgaande lid, is
ingekomen, berichten Burgemeester en Wethouders den erfpachter, welk
voorstel zij voornemens zijn ter zake bij den Gemeenteraad in te dienen. Indien
dat voorstel strekt tot geheele of gedeeltelijke inwilliging, doen Burgemeester
en Wethouders daarbij mededeeling van het bedrag, dat zij als canon voor den
duur der verlenging zullen voorstellen, alsmede van de algemeene bepalingen,
welke niet van toepassing zullen zijn, en van de bijzondere bepalingen, welke
worden gesteld.
Indien Burgemeester en Wethouders den erfpachter hebben bericht, dat zij
niet bereid zijn bij den Gemeenteraad een voorstel tot verlenging van den
erfpachtstermijn tot den door den erfpachter gevraagden tijdsduur in te
dienen, of indien de erfpachter bezwaren heeft, hetzij tegen het bedrag van
den gevraagden canon, hetzij tegen de bijzondere bepalingen, kan de
erfpachter binnen drie maanden na de ontvangst van het in het vorige lid
bedoelde bericht zijn verzoek rechtstreeks bij den Gemeenteraad indienen.
Indien de erfpachter niet binnen drie maanden na de ontvangst van het in het
derde lid bedoelde bericht in een aan Burgemeester en Wethouders gericht
schrijven verklaart, zich met het door Burgemeester en Wethouders bij den
Gemeenteraad in te dienen voorstel te kunnen vereenigen, noch gehandeld
heeft op de wijze als in het vorige lid bedoeld, wordt zijn verzoek geacht te zijn
vervallen.
Indien de erfpachter gehandeld heeft op de wijze als in het vierde lid bedoeld,
neemt de Gemeenteraad geen beslissing, dan nadat ter zake het advies is
ingewonnen van een uit zijn midden benoemde commissie van ten minste drie
personen, welke commissie zich doet voorlichten door het college van
deskundigen, bedoeld in art. 29.
Het advies der commissie en de conclusie van het college van deskundigen
worden overgelegd bij de desbetreffende voordracht aan den Raad en ter
kennis van den betrokken erfpachter gebracht.
Bij de bepaling van den canon voor den duur der verlenging wordt in geen
geval rekening gehouden met de waarde van de door den erfpachter
uitgevoerde werken.
De verlenging van het erfpachtsrecht geschiedt bij akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris.

artikel 8
	De erfpachter is verplicht, het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met
de daarop gebouwde opstallen krachtens de akte van uitgifte bestemd is,
binnen drie jaren na den datum van die akte in werking te stellen.

artikel 9
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met de daarop gebouwde
opstallen bestemd is, langer dan drie achtereenvolgende jaren buiten
werking te laten;
c.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, die alsdan de
pachtsom zullen vaststellen, welke voor elk der gedeelten zal moeten
worden voldaan;
d.	het erfpachtsrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed
gebouwde te splitsen in appartementen, zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie desgevraagd en
zo daartoe naar hun mening termen bestaan, in afwijking van het bepaalde
bij art. 5, zal worden vastgesteld, voor welk gedeelte der pachtsom iedere
medegerechtigde tot het erfpachtsrecht aansprakelijk zal zijn.

artikel 10
1

De erfpachter heeft het recht, een beslissing van den Gemeenteraad te vragen:
a.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om vergunning, als
bedoeld in art. 9, onder a, niet hebben beslist binnen drie maanden nadat
dit bij het Gemeentebestuur is ingekomen, indien de vergunning door
Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of indien de erfpachter
zich bezwaard gevoelt door den aan een vergunning verbonden termijn of
door de daaraan verbonden voorwaarden;
b.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om medewerking, als
bedoeld in art. 9, onder c, niet hebben beslist binnen drie maanden na
indiening van het verzoek, indien de gevraagde medewerking door
Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of indien de erfpachter
bezwaar heeft tegen de voor elk der gedeelten vastgestelde pachtsom.
c.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om goedkeuring of
vaststelling, als bedoeld in art. 9, onder d, niet hebben beslist binnen drie
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maanden na de indiening van het verzoek, indien de gevraagde
goedkeuring of vaststelling door Burgemeester en Wethouders wordt
geweigerd, of indien de erfpachter bezwaar heeft tegen het voor elk
appartement vastgestelde gedeelte der pachtsom.
De Gemeenteraad beslist omtrent het verleenen van de vergunning of
medewerking en de daaraan te verbinden voorwaarden, na ingewonnen advies
van een uit zijn midden benoemde commissie van ten minste drie personen,
welke commissie zich doet voorlichten door het college van deskundigen,
nader omschreven in art. 29.
De adviezen van de commissie en van het college van deskundigen worden
door Burgemeester en Wethouders met hun advies ter zake aan den Raad
overgelegd en ter kennis van den betrokken erfpachter gebracht.

artikel 11
1

2

3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2% van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 6, heeft plaats gehad, zal in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van 1/2
% van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn van ƒ 1.

artikel 13
1

2

3

4

5

artikel 14
1

artikel 12
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.
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De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of tengevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, verdeling van de pachtsom bij
splitsing in appartementen breng in een vennootschap, alsmede scheiding van
dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet bij authentieke akte
geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontleenen.
De erfpachter is verplicht, bij splitsing in appartementen van het erfpachtsrecht
en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed gebouwde aan de Gemeente
een afschrift dersplitsingsakte te verstrekken.

2

Indien het erpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 5de lid, 18, 4de en 8ste lid, 19, 3de en 4de lid, 26, 2de lid, 27 en,
voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in de artt. 17, 1ste lid, en 28
bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
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ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

artikel 18
1

artikel 15
	Indien het erfpachtsrecht eindigt door het verstrijken van den termijn, waarvoor
het recht is verleend, kan de Gemeente vorderen, dat het terrein alsdan wordt
opgeleverd, ontdaan van opstallen en zooveel mogelijk in den toestand,
waarin het werd uitgegeven.

artikel 16
1

2

 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemden datum
wenschelijk maakt.
Tusschen dien datum en den datum van het raadsbesluit zal een termijn van
ten minste drie jaren liggen.

artikel 17
1

2

3

 e erfpachter kan met medewerking van den eerst ingeschreven
D
hypotheekhouder van zijn recht afstand doen, indien de Gemeenteraad op een
verzoek om verlenging van het erfpachtsrecht, als bedoeld in art. 7, afwijzend
heeft beschikt, dan wel voor den duur der verlenging een hoogere canon of
bezwarender bepalingen worden gesteld, dan waartoe het college van
deskundigen, nader omschreven in art. 29, ingevolge het 6de lid van genoemd
art. 7, adviseert.
De afstand van het erfpachtsrecht, bedoeld in het vorige lid, geschiedt bij,
mede door den in het vorige lid bedoelden hypotheekhouder onderteekende,
schriftelijke verklaring aan het Gemeentebestuur volgens formulier C,
behoorende bij deze bepalingen, binnen drie jaren na dagteekening van het
raadsbesluit, bedoeld in het vorige lid, tegen een door den erfpachter te
bepalen tijdstip, hetwelk zoodanig door hem moet worden vastgesteld, dat
tusschen bedoeld tijdstip en de inzending der verklaring een termijn van ten
minste drie jaren wordt gelaten, met dien verstande, dat het tijdstip moet
vallen binnen den termijn, waarvoor het erfpachtsrecht was verleend.
De erfpachter zal het goed op het in de verklaring genoemde tijdstip geheel
vrij en ontdaan van de na de uitgifte gestichte opstallen opleveren, zooveel
mogelijk in den toestand, waarin het werd uitgegeven.

2

3

4

5

6
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 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht of
het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht, voor het geval, dat splitsing in
appartementen, als bedoeld in art. 9, onder d, heeft plaats gevonden, bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van zes maanden in
gebreke is gebleven, het ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen
en hij tot betaling per deurwaardersexploit is aangemaand;
b.	in geval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;
c.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 9, onder c of het erfpachtsrecht en het op het in erfpacht
uitgegeven goed gebouwde zijn gesplitst in appartementen zonder
inachtneming van het bepaalde in art. 9, onder d, en op de splitsingen
goedkeuring niet alsnog wordt verkregen, nadat de overtreding van
genoemd voorschrift bij deurwaardersexploit aan den erfpachter is
aangezegd;
d.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel onder a,
b, c en d.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies uit van het college van deskundigen, nader omschreven in art. 29.
Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk gesteld, dan begint de termijn van
drie maanden, bedoeld in het 3de lid van dit artikel, te loopen van den dag,
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8

9

10

waarop het advies ter kennis van den erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies door
het college van deskundigen, nader omschreven in art. 29, zullen
Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan den Gemeenteraad,
die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde voordracht alsdan buiten verdere
behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.
In het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 9, onder d,
heeft plaats gevonden, zal vervallenverklaring van het gehele erfpachtsrecht
wegens het in het 1ste lid onder b genoemde gebruik slechts plaats vinden,
indien het daarbedoelde gebruik betrekking heeft op een, blijkens de akte van
splitsing in appartementen, gemeenschappelijk gedeelte.

artikel 19
1

2
3
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 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel,
onder a, b, c en d omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 18, onder a, b, c en d, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de
lid van art. 18, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van art.

4

18, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel bedoeld,
een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 18 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

artikel 20
	Indien het erfpachtsrecht op een der wijzen als bedoeld in de artt. 15, 16, 17,
18 en 19 is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in
de openbare registers.

artikel 21
1

2

3

4

5

6

In geval van beëindiging van het erfpachtsrecht door het verstrijken van den
termijn, als bedoeld in art. 15, alsmede door afstand van het recht, als bedoeld
in art. 17, kan de erfpachter ontheven worden van de verplichting tot slooping
der opstallen.
Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Gemeentebestuur uiterlijk drie
jaren vóór het verstrijken van den termijn, bedoeld in art. 15, dan wel
gelijktijdig bij het indienen van de verklaring van afstand, bedoeld in art. 17.
Het verzoek zal worden ingewilligd, indien aannemelijk is, dat een nieuwe
gegadigde zal worden gevonden, aan wien bij de hernieuwde uitgifte de
opstallen zullen kunnen worden overgedragen.
In geval van inwilliging van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, zal de
erfpachter uiterlijk drie maanden vóór het eindigen van het recht zekerheid
stellen tot een door de Gemeente te bepalen bedrag voor de kosten van
onderhoud en voor de betaling van de op de opstallen drukkende lasten,
alsmede voor de kosten van slooping.
De Gemeente aanvaardt, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, geen
aansprakelijkheid voor waardevermindering of te niet gaan van de opstallen,
door welke oorzaak ook ontstaan.
De Gemeente is, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, te allen tijde
bevoegd, tot slooping van de opstallen over te gaan en de door haar
gemaakte kosten en betaalde lasten met de gestorte waarborgsom te
verrekenen. Hetgeen na aftrek van die waarborgsom en van de opbrengst der
slooping overblijft, wordt aan den vroegeren erfpachter of diens
rechtverkrijgende uitbetaald.
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artikel 22
1

2

Indien het erfpachtsrecht of het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht,
voor het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 9, onder d,
heeft plaats gevonden, ingevolge het bij art. 18 bedoelde besluit of ingevolge
de bij art. 19 bedoelde rechterlijke uitspraak, is geëindigd, zal de Gemeente
naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een – ook wat
den duur betreft – in alle opzichten gelijk recht op den grond en den opstal
verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is vervallen verklaard, daarop
kon worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling voor zoodanig recht geen kooper opdoet, zal
de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte zijn ontheven, zonder
tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

artikel 23
1

2

3

4

5

6

7
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Indien aan het erfpachtsrecht een einde wordt gemaakt krachtens het bepaalde
in art. 16 (het algemeen nut), zal de Gemeente vergoeden de schade, welke
het gevolg is van de beëindiging van het recht.
Wordt ten aanzien van deze vergoeding geen overeenstemming tusschen
partijen verkregen, dan wordt het bedrag van de schadeloosstelling bepaald
door drie scheidslieden, wier uitspraak voor partijen bindend is.
De aanwijzing van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde scheidslieden
geschiedt op aanzegging van Burgemeester en Wethouders, zoo mogelijk in
eenstemmigheid tusschen Burgemeester en Wethouders eenerzijds en den
erfpachter, ten behoeve van wiens goed de aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van scheidslieden, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagteekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagteekening één scheidsman moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
scheidsman hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een scheidsman door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis van den erfpachter gebracht. De aanwijzing van een scheidsman door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van den derden scheidsman wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, door den
erfpachter de aanwijzing van den scheidsman niet schriftelijk ter kennis van de
Gemeente is gebracht, zal de Gemeente den President van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, dien scheidsman,

8

9
10

11

alsmede den derden scheidsman, zoo spoedig mogelijk aan te wijzen.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 5de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden scheidsman niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 6de lid van dit artikel, zal de meest gereede partij den
President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, den
derden scheidsman zoo spoedig mogelijk aan te wijzen.
De uitspraak der scheidslieden moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden scheidsman.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, zal zoo
spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn de meest
gereede partij den President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
verzoeken, zoo spoedig mogelijk drie nieuwe scheidslieden te benoemen.
De kosten, op een uitspraak van scheidslieden vallende, worden voor de helft
door de Gemeente en voor de andere helft door den erfpachter gedragen.

artikel 24
1

Indien het erfpachtsrecht is geëindigd door het verstrijken van den termijn, als
bedoeld in art. 15, dan wel door afstand, als bedoeld in art. 17, en indien de
erfpachter, met inachtneming van het bepaalde in art. 21, is vrijgesteld van de
verplichting tot slooping der opstallen, zal de koopprijs, welke bij hernieuwde
uitgifte van den grond eventueel kan worden bedongen voor het recht op de
opstallen, door de Gemeente worden uitgekeerd, onder aftrek van haar ter
zake van den verkoop gemaakte kosten en onder aftrek van andere ter zake
van de opstallen gemaakte kosten en betaalde lasten, voor zoover die niet
kunnen worden verhaald op de waarborgsom, bedoeld in art. 21.

artikel 25
	Indien het recht op den grond en de opstallen, met inachtneming van het
bepaalde in art. 22, in openbare veiling of bij inschrijving is verkocht, zal de
opbrengst, verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens achterstalligen
canon en daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden aan den
verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan en in verband met de
vervallenverklaring of ontbinding gemaakt, door de Gemeente worden
uitgekeerd.

artikel 26
1

2

 e vergoeding en uitkeering, bedoeld in de artt. 23, 24 en 25, geschieden
D
tegen volledige kwijting aan den erfpachter, wiens recht is geëindigd, of diens
rechtverkrijgenden, onder voorbehoud nochtans van het bepaalde in het 2de
lid van dit artikel.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek waren bezwaard,
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zullen de opbrengst, bedoeld in art. 21, 6de lid, de schadeloosstelling,
bedoeld in art. 23, de bedongen koopprijs, bedoeld in art. 24, en de opbrengst, bedoeld in art. 25, alleen worden verminderd met het bedrag van
den achterstalligen canon en van de boete, bedoeld in art. 11, 3de en 4de lid;
op het overblijvende zullen de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben tot een bedrag, als aan ieder van hen zou toekomen, indien het
gold een verdeeling van den koopprijs in geval van executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door Burgemeester en Wethouders zal
worden vastgesteld. De erfpachter of diens rechtverkrijgenden zal (zullen) op
het overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, voordat het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 31
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

artikel 27

artikel 32

1

1

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 16, 17, 18 en 19
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 28

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

	Slechts bij onderlinge overeenstemmening tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een schadeloosstelling, als omschreven in art. 23, worden bepaald, zonder
tusschenkomst van scheidslieden;
b.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte respectievelijk toepasselijk zijn verklaard
en gesteld.

artikel 33

artikel 29

2

1
2

3
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artikel 30

 et college van deskundigen, bedoeld in de artikelen 7, 10,17, 18 en 33,
H
bestaat uit negen personen.
De leden van het onder 1 bedoelde college, worden door den Gemeenteraad
benoemd. Drie van hen treden bij toerbeurt om de drie jaar af. De aftredenden
kunnen onmiddellijk worden herbenoemd.
In het geval, bedoeld in art. 18, lid 6 en 8, komen de kosten van het college
van deskundigen voor rekening van den erfpachter. In alle overige gevallen
worden deze kosten door de Gemeente gedragen.

1

3

4

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tien maal het bedrag van de jaarlijksche
pachtsom ten bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na
daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit
artikel, is persoonlijk.
Een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden of, indien ze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen het opleggen van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel,
kan de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. Deze neemt op
een ingesteld beroep geen beslissing dan na ingewonnen advies van een uit
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FORMULIER A*
zijn midden benoemde commissie van ten minste drie personen, welke
commissie zich doet voorlichten door het college van deskundigen, bedoeld in
art. 29. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk gesteld, dan begint
de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit artikel, te loopen van
den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

artikel 34
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 35
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter altijd vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 36
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte, splitsing of verlenging of
verdeling van de pachtsom bij splitsing in appartementen, waaronder
begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel gestelde
afschrift der desbetreffende akte en alle kosten en rechten der kadastrale
opmeting van het onroerende goed zullen door den erfpachter worden
gedragen.

artikel 37
	De bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats gevonden, zullen
mede van toepassing zijn op de onverdeelde aandelen in het erfpachtsrecht
afzonderlijk, voor het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art.
9, onder d, heeft plaats gevonden, voor zover deze bepalingen niet uitsluitend
van toepassing zijn op het erfpachtsrecht in zijn geheel.

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht
het onroerend goed, bij het kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, aan
,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, in deel

, No.

,

, No.

,

uit krachte van: (omschrijving van den titel)

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden
als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter
voortvloeien, sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.

Amsterdam, den

*
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, No.

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

Behoort bij art. 13 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.
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FORMULIER B*

FORMULIER C*

De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart,
dat hij/zij afstand doet/doen van het erfpachtsrecht, verleend
verklaren

uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den
voor den Notaris

, ingeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, in deel

, No.

, houder(s)

van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door de
gemeente Amsterdam bij akte, verleden den
Notaris

voor den
, aan

,

op het onroerend goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, No.

, overgeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, in deel

, No.

,

op het onroerende goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, No.

,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, in deel

, No.

bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden, gelijk
deze zijn vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van

,

hij/zij zich verbindt/verbinden het onroerend goed, onder overlegging

art. 14 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele

heid, geheel vrij van persoonlijke en zakelijke rechten en ontdaan van

doeleinden, gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van den gemeente-

opstallen en zooveel mogelijk in den toestand, waarin het werd uit-

raad van

gegeven, op te leveren.
Hij verzoekt,
met toepassing van art. 24 der bovengenoemde voor
Zij verzoeken

vervat in de artt. 6, 5de lid, 18, 4de en 8ste lid, 19, 3de en 4de lid, 26,
2de lid, 27 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, in de artt. 17,
le lid, en 28 der genoemde Algemeene bepalingen, te zijnen (hunnen)
aanzien van toepassing te achten.

Amsterdam, den

,

zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17 der Algemeene

en op de op dat goed staande
		verzoekt,
opstallen,
onder overlegging der stukken, genoemd in
		verzoeken

, de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders,

,

verleend door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

No. 51, en wel met ingang van

op welken datum

van een door den hypotheekbewaarder afgegevenbewijs van onbezwaard-

waarden ontheven te worden van de verplichting tot slooping der
opstallen.
De mede ondergeteekende, houder van het recht van eerste hypotheek
op het voorgeschreven onroerende goed, verklaart, de medewerking,
bedoeld in art. 17, 1ste lid, der bovenbedoelde Algemeene bepalingen,
bij dezen te verleenen.
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 14 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.

*

Behoort bij art. 17 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.
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Algemeene bepalingen voor
tijdelijke erfpacht voor andere
dan industrieele doeleinden 1955
Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld door de
Gemeenteraad van Amsterdam bij zijn besluit van drie maart
negentienhonderd zevendertig nummer 51 en gehecht aan een
notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven
ten hypotheekkantore te Amsterdam op eenentwintig januari
negentienhonderd achtendertig in deel 3059 nummer 101 zoals
die Algemeene bepalingen zijn gewijzigd door voornoemde Raad
bij zijn besluit van vijfentwintig mei negentienhonderd vijfenvijftig
nummer 528 gehecht aan een notarieel verleden akte van depot
en met die akte overgeschreven ten voormelde hypotheekkantore
op dertig september negentienhonderd vijfenvijftig in deel 3770
nummer 126.
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ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR
TIJDELIJKE ERFPACHT VOOR
ANDERE DAN INDUSTRIEELE
DOELEINDEN 1955

3

4

artikel 1

5

	Het onroerend goed wordt in erfpacht uitgegeven voor een tijdvak, dat als
regel op 50 jaren wordt gesteld.

6

artikel 2

7

1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed wordt aan de akte van uitgifte
gehecht.

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge
de akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

2

artikel 4
1

2
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 ij, die een aanvraag doet om onroerend goed in erfpacht te verkrijgen, stort,
H
voordat het desbetreffende voorstel in behandeling wordt genomen, in de
gemeentekas een waarborgsom tot een bedrag van tweemaal de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom.
Indien binnen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen termijn geen
overeenstemming is verkregen omtrent de, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, op het goed te stichten bebouwing, is de helft van het bedrag,
dat als jaarlijksche pachtsom zou worden gesteld, ten behoeve van de
Gemeente verbeurd.

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan de geheele
waarborgsom worden teruggegeven, indien, naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders, omstandigheden aanwezig zijn, welke
dit wettigen.
De waarborgsom zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd, indien
de aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen om tot het
verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die oproeping niet verschijnt
of wel verklaart, tot die medewerking niet bereid te zijn.
Met uitzondering van de gevallen, hierboven bedoeld, wordt de waarborgsom
teruggegeven, bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt de
waarborgsom ter voldoening van de pachtsom voor de eerste twee jaar.
Is in het besluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom per
vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van het terrein,
dat dit grooter of kleiner is dan aanvankelijk is aangenomen, dan moet het te
weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en Wethouders
worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven worden.

3

4

 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen geheel
D
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
ƒ 1 voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt bij
onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de openbare
registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdse beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 14.
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,
die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
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5

Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 7
1

198

De erfpachter is verplicht:
a.	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, welke eventueel in de
akte bindend zijn verklaard;
b.	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen, de bovenbedoelde wettelijke voorschriften en
teekeningen;
c.	het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behoorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van den uitgegeven grond,
binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders;
d.	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e.	den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn, van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden;
f.	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn;
g.	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte, alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h.	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
i.	te gedoogen: dat aan hetgeen op de uitgegeven grond zich bevindt,
worden aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren) als door
Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met dien verstande,

2

dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen van telefoontorens; dat
deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers (een en
ander met toebehooren) worden hersteld of vernieuwd, wanneer dit door
Burgemeester en Wethouders zal worden gelast;
j.	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), zal door de
Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan den
rechthebbende worden vergoed.

artikel 8
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor
bepaalden tijd of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	in het op den grond gebouwde veranderingen aan te brengen, indien
daardoor zou worden afgeweken van de in de akte van uitgifte bindend
verklaarde teekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders;
c.	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te sloopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
d.	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd,
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
e.	aan of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, alsmede binnen den
afstand van 2 meter daarvan, doode voorwerpen, van welken aard ook, aan
te brengen of te plaatsen, tenzij daarvoor, behalve de volgens wettelijke
voorschriften eventueel vereischte vergunning, de schriftelijke toestemming
van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
f.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
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schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie
alsdan de pachtsom zal worden vastgesteld, welke voor elk der gedeelten
zal moeten worden voldaan.
g.	het erfpachtsrecht en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed
gebouwde te splitsen in appartementen, zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie desgevraagd en
zo daartoe naar hun mening termen bestaan, in afwijking van het bepaalde
bij art. 5, zal worden vastgesteld, voor welk gedeelte der pachtsom iedere
medegerechtigde tot het erfpachtsrecht aansprakelijk zal zijn.

artikel 10
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.

artikel 11
1

artikel 9
1

2

3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden termijn te betalen der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 6, heeft plaats gehad, zal, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van 1/2
% van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn van ƒ 1.

2

3

4

5

200

De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, verdeling van de pachtsom bij
splitsing in appartementen, inbreng in een vennootschap, alsmede scheiding
van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet bij authentieke
akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift, of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan door den erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente worden ontleend.
De erfpachter is verplicht, bij splitsing in appartementen van het erfpachtsrecht
en het op het hem in erfpacht uitgegeven goed gebouwde aan de Gemeente
een afschrift der splitsingsakte te verstrekken.
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artikel 12
1

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 5de lid, 15, 4de en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid, 23, 2de lid, 24 en,
voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in art. 25 bepaalde te zijnen
aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

artikel 13
	Indien het erfpachtsrecht eindigt door het verstrijken van den termijn, waarvoor
het recht is verleend, kan de Gemeente vorderen, dat het terrein alsdan wordt
opgeleverd, ontdaan van opstallen en zooveel mogelijk in den toestand,
waarin het werd uitgegeven.

2

3

4

artikel 14
1

2

 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemden datum
wenschelijk maakt.
Tusschen dien datum en den datum van het raadsbesluit zal een termijn van
ten miste drie jaren liggen.

5

6

artikel 15
1

202

 nverminderd de bijzondere straffen gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht of
het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht, voor het geval, dat splitsing in
appartementen, als bedoeld in art. 8, onder g, heeft plaats gevonden bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van zes maanden in
gebreke is gebleven, het ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen
en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is aangemaand;
b.	in geval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;

7

8

c.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst, zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 8, onder f, of het erfpachtsrecht en het op het in erfpacht
uitgegeven goed gebouwde zijn gesplitst in appartementen, zonder
inachtneming van het bepaalde in art. 8, onder g, en op de splitsingen
goedkeuring niet alsnog wordt verkregen, nadat de overtreding van
genoemd voorschrift bij deurwaardersexploit aan den erfpachter is
aangezegd;
d.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel onder a,b,c en d.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld in het 3de lid van
dit artikel, te loopen van den dag, waarop het advies ter kennis van den
erfpacht is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies door
deskundigen, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan
den Gemeenteraad, die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde voordracht
alsdan buiten verdere behandeling zal stellen.
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9

10

 et raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
H
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.
In het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 8, onder g,
heeft plaats gevonden, zal vervallenverklaring van het gehele erfpachtsrecht
wegens het in het 1ste lid onder b genoemde gebruik slechts plaats vinden,
indien het daarbedoelde gebruik betrekking heeft op een, blijkens de akte van
splitsing in appartementen, gemeenschappelijk gedeelte.

artikel 17
	Indien het erfpachtsrecht op een der wijzen, als bedoeld in de artt. 13,14, 15
en 16, is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 18
1

2
3

artikel 16
1

2
3

4

 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel,
onder a, b, c en d omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na dagteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 15, onder a,b,c en d, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid hem toegekend in het 5de
lid van art. 15, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van art.
15, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel bedoeld,
een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 15 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

4

5

6

artikel 19
1

2
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In geval van beëindiging van het erfpachtsrecht door het verstrijken van de
termijn, als bedoeld in art. 13, kan de erfpachter ontheven worden van de
verplichting tot slooping der opstallen.
Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Gemeentebestuur uiterlijk drie
jaren vóór het verstrijken van den termijn, bedoeld in art.13.
Het verzoek zal worden ingewilligd, indien aannemelijk is, dat een nieuwe
gegadigde zal worden gevonden, aan wien bij de hernieuwde uitgifte de
opstallen zullen kunnen worden overgedragen.
In geval van inwilliging van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, zal de
erfpachter uiterlijk drie maanden vóór het eindigen van het recht, zekerheid
stellen tot een door de Gemeente te bepalen bedrag voor de kosten van
onderhoud en voor de betaling van de op de opstallen drukkende lasten,
alsmede voor de kosten van slooping.
De Gemeente aanvaardt, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd
geenaansprakelijkheid voor waardevermindering of het te niet gaan van de
opstallen, door welke oorzaak ook ontstaan.
De Gemeente is, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, te allen tijde
bevoegd, tot slooping van de opstallen over te gaan en de door haar
gemaakte kosten en betaalde lasten met de gestorte waarborgsom te
verrekenen. Hetgeen na aftrek van die waarborgsom en van de opbrengst der
slooping overblijft, wordt aan de vroegeren erfpachter of diens
rechtverkrijgende uitbetaald.

Indien het erfpachtsrecht of het onverdeelde aandeel in het erfpachtsrecht voor
het geval, dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art. 8, onder g, heeft
plaats gevonden, ingevolge het bij art. 15 bedoelde besluit of ingevolge de bij
art. 16 bedoelde rechterlijke uitspraak, is geëindigd, zal de Gemeente naar
haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een – ook wat den
duur betreft - in alle opzichten gelijk recht op den grond en den opstal
verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is vervallen verklaard, daarop
kon worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling voor zoodanig recht geen kooper opdoet, zal
de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte zijn ontheven, zonder
tot eenige uitkeering gehouden te zijn.
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artikel 20

artikel 24

	Bij het eindigen van het erfpachtsrecht, als bedoeld in art. 14, wordt door
deskundigen het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal
vertegenwoordigt, waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde van het
perceel, verminderd met de waarde van den grond, met dien verstande, dat
het bedrijf, hetwelk eventueel in dien opstal wordt uitgeoefend, niet van
invloed op de taxatie zal zijn.

1

2

artikel 21
1

2

 et bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt verminderd
H
met al datgene, wat nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder eventueel begrepen de kosten der exploiten, bedoeld in het 1ste
lid van art. 15.
De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 19, 1ste lid, wordt
door Burgemeester en Wethouders verminderd met hetgeen verschuldigd is
wegens achterstalligen canon en daarop gevallen boeten met alle kosten,
verbonden aan den aldaar bedoelden verkoop, alsmede met de kosten,
voorafgaande aan en in verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke
ontbinding der erfpachtsovereenkomst gemaakt.

artikel 22
Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente uitgekeerd:
a.	in het geval, bedoeld bij art. 14, het zuivere bedrag, berekend ingevolge
het bepaalde bij art. 20 jo art. 21, vermeerderd met 10%;
b.	in het geval, bedoeld bij artt.15 en 16, het zuivere bedrag, berekend
ingevolge hetbepaalde bij art. 20 jo art. 21.

artikel 23
1

2

3
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 e uitkeering, bedoeld in art. 22, geschiedt onder voorbehoud nochtans van
D
het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen volledige kwijting aan den
erfpachter, wiens recht is geëindigd of aan diens rechtverkrijgenden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek waren bezwaard,
zullen de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
uitkeering, bedoeld in art. 22 tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter of diens
rechtverkrijgenden zal op het overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 14,15 en 16
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het beëindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 25
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een schadeloosstelling, als omschreven in art. 20, worden bepaald zonder
tusschenkomst van deskundigen;
b.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte respectievelijk toepasselijk zijn verklaard
en gesteld.

artikel 26
1
2

3

4

5

6

 oo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en
Wethouders enerzijds en den erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagtekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagtekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
deskundige hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Gemeente. Van de
aanwijzing van den derden deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, door den
erfpachter de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter kennis van de
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8
9
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11

12

Gemeente is gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van den
derden deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel, geschiedt de aanwijzing van den
derden deskundige zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden deskundige.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het vorige lid niet is voldaan, worden zoo
spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn door den
Gemeenteraad drie nieuwe deskundigen benoemd.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen:
a.	voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft door den
erfpachter, in het geval, bedoeld in art. 20;
b.	ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen, welke zullen
beslissen volgens het beginsel, op kosten van ongelijk’’, in het geval,
bedoeld in art. 15, 6de lid.
Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot beoordeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één
bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen, ten einde hun
medewerking te verleenen tot de benoeming van één deskundige van de zijde
dier erfpachters.
De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde geval
de medewerking wordt verleend en de benoeming geschiedt, wordt door
Burgemeester en Wethouders geregeld bij besluit, hetwelk in het
Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 27
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 29
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

artikel 30
1

2
3

4

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tienmaal het bedrag van den canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als in het 1ste lid van dit artikel
bedoeld, is persoonlijk.
Een boete, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden, of indien deze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kan
de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag
der opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit
artikel, te loopen van den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

artikel 28
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.
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artikel 31
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 32
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter altijd vrij, in
plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 33
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht of verdeling van de pachtsom bij splitsing in appartementen,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel
gestelde afschrift der desbetreffende akte en alle kosten en rechten der
kadastrale opmeting van het onroerende goed zullen door den erfpachter
worden gedragen.

artikel 34
	De bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats gevonden, zullen
mede van toepassing zijn op de onverdeelde aandelen in het erfpachtsrecht
afzonderlijk, voor het geval dat splitsing in appartementen, als bedoeld in art.
8, onder g, heeft plaats gevonden, voor zover deze bepalingen niet uitsluitend
van toepassing zijn op het erfpachtsrecht in zijn geheel.

FORMULIER A*
De ondergeteekende(n)

naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht
het onroerend goed, bij het kadaster bekend als Sectie
, No.

,

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, in deel

, No.

,

, No.

,

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden
als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter
voortvloeien, sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.
Amsterdam, den

*
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B
industrieele doeleinden.
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FORMULIER B*

Algemeene bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1937

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden den
voor den Notaris

, ingeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, in deel

, No.

, houder(s)

van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door de gemeente
Amsterdam bij akte, verleden den

Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld bij raadsbesluit van
3 maart 1937, No. 51, en gehecht aan de notariële akten van
depot en met die akten overgeschreven ten hypotheekkantore
te Amsterdam op 28 mei negentienhonderdzevenendertig in deel
3037 nummer 33.

voor den

Notaris

, aan

,

op het onroerend goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, sectie

, No.

, overgeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, in deel

No.

,

en op de op dat goed staande opstallen,
verzoekt,
onder overlegging der stukken, genoemd in art. 12 der
verzoeken
Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen, bestemd
voor andere dan industrieele doeleinden, gelijk deze zijn vastgesteld bij
besluit van den Gemeenteraad van

, de bedingen

ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in de artt. 6, 5de lid, 15,
4de lid en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid, 23, 2de lid, 24 en, voor zoover hij
eerste hypotheekhouder is, art. 25 der genoemde Algemeene
bepalingen, te zijnen/hunnen aanzien van toepassing te achten.
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 12 der Algeemene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen, bestemd voor andere dan
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ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT 1937
artikel 1

3

4

Het onroerend goed wordt in voortdurende erfpacht uitgegeven.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b. de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld;
d.	de grenzen van het bouwblok, waarin het uit te geven goed is gelegen;
e.	de datum, waarop het eerste terrein in dat bouwblok gelegen, werd
uitgegeven.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed, gelijk het is gelegen in het
bouwblok, in het 1ste lid, onder d, bedoeld, wordt aan de akte van uitgifte
vastgehecht.

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

5
6
7

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1
2

artikel 4
1

2

 ij, die een aanvraag doet om onroerend goed in erfpacht te verkrijgen, stort,
H
voordat het desbetreffende voorstel in behandeling wordt genomen, in de
gemeentekas een waarborgsom tot een bedrag van tweemaal de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom.
Indien binnen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen termijn geen
overeenstemming is verkregen omtrent de, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, op den grond te stichten bebouwing, is de helft van het bedrag,
dat als jaarlijksche pachtsom zou worden gesteld, ten behoeve van de
Gemeente verbeurd.

3

4

5
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In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan de geheele
waarborgsom worden teruggegeven, indien, naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders, omstandigheden aanwezig zijn, welke dit
wettigen.
De waarborgsom zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd, indien de
aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen om tot het
verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die oproeping niet verschijnt of
wel verklaart, tot die medewerking niet bereid te zijn.
Met uitzondering van de gevallen, hierboven bedoeld, wordt de gestorte som
teruggegeven, bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt de
waarborgsom ter voldoening van de pachtsom voor de eerste twee jaar.
Is in het besluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom per
vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van het terrein,
dat dit grooter of kleiner is dan aanvankelijk is aangenomen, dan moet het te
weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en Wethouders
worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven worden.

 e algemeene bepalingen, waaronder is uitgegeven, kunnen te allen tijde
D
door den Gemeenteraad worden herzien.
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tot stand
gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking en wel voor de eerste maal op
het tijdstip, waarop een termijn van 75 jaar is verloopen, sinds het eerste
terrein in dat bouwblok in voortdurende erfpacht werd uitgegeven, en
vervolgens telkenmale na een termijn van 50 jaar.
Ten minste vier jaar voor afloop van een termijn, als in het voorgaande lid
bedoeld, wordt den erfpachter en den hypotheekhouders op het
erfpachtsrecht en de opstallen – den laatsten aan het door hen ingevolge art.
1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie – kennis
gegeven van de wijzigingen in de bepalingen, welke gedurende den
volgenden termijn voor zijn recht van kracht zullen worden.
Ten aanzien van een erfpachter, aan wien een kennisgeving, als in het
voorgaande lid bedoeld, niet is gedaan, wordt geacht in de bepalingen geen
wijziging te zijn gebracht.
De jaarlijksche pachtsommen, waarvoor de in één bouwblok gelegen terreinen
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6

7
8

9

zijn uitgegeven, worden herzien telkenmale in het jaar, voorafgaande aan het
laatste jaar van de termijnen in het 2de lid van dit artikel bedoeld.
De herziening der pachtsommen geschiedt door deskundigen, die daarbij
rekening zullen houden met de wijziging der bepalingen, opgenomen in de
kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van dit artikel; de deskundigen zullen van
hun bevindingen een gemotiveerd proces-verbaal aan het Gemeentebestuur
inzenden.
De nieuwe pachtsommen worden vastgesteld op het bedrag, door de
deskundigen als resultaat der herziening te bepalen.
Het bedrag der pachtsom, voor den eerstvolgenden termijn vastgesteld, wordt
zoo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van den erfpachter en van de
hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door deze
ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie.
De nieuwe pachtsommen treden in werking telkenmale bij den aanvang van de
termijnen, bedoeld in het 2de lid van dit artikel.

artikel 7
1

2

 innen 6 maanden na dagteekening der kennisgeving, bedoeld in het 8ste lid
B
van art. 6, worden de wijzigingen in de pachtsom en in de bepalingen, gelijk
deze voor den eerstvolgenden termijn zullen gelden, bij akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris, geconstateerd.
Tot het opmaken dezer akte zal de erfpachter medewerking verleenen; de
kosten dier akte zullen voor de helft door hem, voor de andere helft door de
Gemeente worden gedragen.

artikel 8
1

2

3

4

216

 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen over
D
een tijdvak van 75, onderscheidenlijk 50 jaren, als bedoeld in art. 6, geheel
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
ƒ 1 per jaar voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt
bij onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de
openbare registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdsche beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 16.
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,

5

die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 9
1

 e erfpachter is verplicht:
D
a. 	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, welke eventueel in de
akte bindend zijn verklaard;
b. 	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen de bovenbedoelde wettelijke voorschriften en
teekeningen;
c. 	het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behoorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van den uitgegeven
grond, binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders;
d. 	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e. 	den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden;
f. 	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn;
g. 	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte, alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h. 	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
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genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
	te gedoogen:
•• dat aan hetgeen op den uitgegeven grond zich bevindt, worden
aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), als
door Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met
dien verstande, dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen van
telefoontorens; dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten
en steunijzers (een en ander met toebehooren) worden hersteld of
vernieuwd, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden
gelast;
j. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), zal door de
Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan den
rechthebbende worden vergoed.

e.	aan of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, alsmede binnen den
afstand van 2 meter daarvan, doode voorwerpen, van welken aard ook, aan
te brengen of te plaatsen, tenzij daarvoor, behalve de volgens wettelijke
voorschriften eventueel vereischte vergunning, de schriftelijke toestemming
van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
f.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie
alsdan de pachtsom zal worden vastgesteld, welke voor elk der gedeelten
zal moeten worden voldaan.

i.

2

artikel 11
1

2

artikel 10
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	in het op den grond gebouwde verandering te brengen, indien daardoor
zou worden afgeweken van in de akte van uitgifte bindend verklaarde
teekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders;
c.	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te sloopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
d.	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
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3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte tebepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 8, heeft plaats gehad, zal, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van1/2
% van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn van ƒ 1.

artikel 12
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten,
schade en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405
van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting
van de, op den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht
worden veroordeeld.
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artikel 13

artikel 15

1

1

2

3

4

 e erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
D
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, inbreng in een vennootschap,
alsmede scheiding van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet
bij authentieke akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift, of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontleenen.

2

3

artikel 16
1

artikel 14
1

2
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Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 3de en 8ste lid, 8, 5de lid, 17, 4de en 8ste lid, 18, 3de en 4de lid,
24, 2de lid, en 25 en, voor zoo-ver hij eerste hypotheekhouder is, het in art. 26
bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

 an het erfpachtsrecht kan een einde worden gemaakt op het tijdstip van
A
afloop van een der termijnen, aangegeven in het 2de lid van art. 6:
a.	door opzegging van de zijde der Gemeente, indien de Gemeenteraad bij
een besluit, ten minste 4 jaar vóór afloop van dien termijn te nemen, heeft
beslist, dat aan het in erfpacht uitgegeven goed een andere bestemming
zal worden gegeven of wijziging in den vorm, in de indeeling of in de soort
der bebouwing van het goed gewenscht is;
b.	door opzegging van de zijde van den erfpachter, indien deze binnen 1 jaar
na ontvangst der kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van art. 6, ter kennis
van Burgemeester en Wethouders heeft gebracht, dat hij, met het oog op
de wijziging der bepalingen, voortduring van het erfpachtsrecht niet
wenscht.
Bij gebreke van een kennisgeving van de zijde des erfpachters, als bedoeld in
het vorige lid, onder b, zal het erfpachtsrecht worden geacht voort te duren
onder de ter kennis van den erfpachter gebrachte bepalingen tegen een
pachtsom, als zal worden vastgesteld ingevolge het 7de lid van art. 6.
Bij het doen eindigen van het recht, ingevolge het bepaalde in het 1ste lid van
dit artikel, zal binnen 1 maand na afloop van den loopenden termijn het in
erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld.

2

 nverminderd het bepaalde in art. 15 kan aan het erfpachtsrecht te allen tijde
O
bij raadsbesluit een einde worden gemaakt:
a.	indien de Gemeenteraad oordeelt, dat de Gemeente, voor een werk, dat
volgens zijn besluit van algemeen nut is, de beschikking over het in
erfpacht uitgegeven goed moet hebben;
b.	in het belang der volkshuisvesting, mits uit het daartoe te nemen besluit
van den Gemeenteraad blijkt, dat het betreft verbetering van
stadsgedeelten of verkrijging van de beschikking over ongebouwde en
gebouwde eigendommen, ten einde uitvoering te kunnen geven aan een
in het belang der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan of aan een plan
van uitbreiding.
Het raadsbesluit, bedoeld in den aanhef van het 1ste lid van dit artikel, stelt
den datum vast, waarop het in erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter
vrije beschikking van de Gemeente moet worden gesteld. Tusschen
laatstbedoelden datum en de dagteekening van het raadsbesluit zal ten minste
een termijn van 6 maanden moeten liggen.
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artikel 17
1

2

3

4
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 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a. 	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van 6 maanden – of
zoolang de bebouwing niet voltooid is, met inachtneming van de
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, in art. 9, 1ste lid, onder
a, vermeld, gedurende een tijdsverloop van 1 maand – in gebreke is
gebleven, het door hem ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen,
en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is aangemaand;
b. 	indien de erfpachter, na bij deurwaardersexploit te zijn aangemaand,
nalatig blijft:
•• den grond, indien deze ter bebouwing is aangewezen, te bebouwen,
met inachtneming van de wettelijke voorschriften en de bepalingen der
akte;
•• bij slooping of bij het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van den opstal,
dezen te herbouwen, met inachtneming van de wettelijke voorschriften
en de bepalingen der akte;
c. 	ingeval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met
hetgeen voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;
d. 	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 10, onder f, en op die splitsing goedkeuring niet alsnog
wordt verkregen, nadat de overtreding van genoemd voorschrift bij
deurwaardersexploit aan den erfpachter is aangezegd;
e. 	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat
de bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, onder a,
b, c, d en e.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
gekozen domicilie.

5

6

7

8

9

 egen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
T
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijnvan drie maanden, bedoeld in het 3de lid van dit
artikel, te loopen van den dag, waarop het advies ter kennis van den erfpachter
is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens voldaan de kosten van de
exploiten, en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies
door deskundigen, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven
aan den Gemeenteraad, die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde
voordracht alsdan buiten verdere behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht, volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.

artikel 18
1

2
3

 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel
onder a, b, c, d en e omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 17, onder a, b, c,d en e, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de
lid van art. 17, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
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4

dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van
artikel 17, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel
bedoeld, een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 17 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

artikel 19
	Indien het erfpachtsrecht op één der wijzen als bedoeld in de artt. 15, 16, 17
en 18 is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 20
1

2

Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 17 bedoelde besluit, of
ingevolge de bij art. 18 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd, zal de
Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een
– ook wat den duur betreft – in alle opzichten gelijk recht op den grond en den
opstal verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is geëindigd, daarop
kon worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling of bij publieke inschrijving voor zoodanig recht
geen kooper opdoet, zal de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde
uitgifte zijn ontheven zonder tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

artikel 21
1

2
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 ij het eindigen van het erfpachtsrecht in één der gevallen, bedoeld bij art. 15,
B
1ste lid, onder a en b, of art. 16, 1ste lid, onder a en b, wordt door
deskundigen het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal
vertegenwoordigt, waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde van het
perceel, verminderd met de waarde van den grond, met dien verstande, dat
het bedrijf, hetwelk eventueel in dien opstal wordt uitgeoefend, niet van
invloed op de taxatie zal zijn.
Bij de vaststelling van de waarde van den opstal wordt mede geen rekening
gehouden met een nieuwbouw, verbouw of herbouw, welke heeft plaats
gevonden, nadat ter kennis van den daarbij betrokken erfpachter is gebracht,
dat bij besluit van den Gemeenteraad het voornemen is uitgesproken, ten
aanzien van zijn recht gebruik te maken van de bevoegdheid, aan de
Gemeente gegeven bij art. 15, 1ste lid, onder a, en tijdens den loopenden

termijn ook werkelijk van die bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, met dien
verstande, dat zoodanig raadsbesluit nimmer de vergoeding voor een
nieuwbouw, verbouw of herbouw zal kunnen uitsluiten, welke is verricht vóór
het aanbreken van het laatste 10-jarige tijdvak van den voor het betrekkelijke
bouwblok loopenden erfpachtstermijn.

artikel 22
1

2

 et bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt verminderd
H
met al datgene, wat nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder eventueel begrepen de kosten der exploiten, bedoeld in het 1ste
lid van art. 17.
De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 20, wordt door
Burgemeester en Wethouders verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens
achterstalligen canon en daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden
aan den aldaar bedoelden verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan
en in verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke ontbinding der
erfpachtsovereenkomst gemaakt.

artikel 23
Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente uitgekeerd:
a.	in het geval, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, onder a, het zuivere bedrag,
berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22, 1ste lid;
b.	in het geval, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, onder b, 80 % van het zuivere
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22,
1ste lid;
c.	in de gevallen, bedoeld bij art. 16, 1ste lid, onder a en b, het zuivere
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 21, 1ste lid jo art. 22,
1ste lid, vermeerderd met 10 %;
d.	in het geval, bedoeld bij de artt. 17 en 18, het zuivere bedrag, berekend
ingevolge het bepaalde bij art. 22, 2de lid.

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

225

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR VOORTDURENDE ERFPACHT 1937

artikel 24

artikel 27

1

1

2

3

 e uitkeering, bedoeld in art. 23, geschiedt onder voorbehoud nochtans van
D
het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen volledige kwijting aan den
erfpachter, wiens recht is geëindigd.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
uitkeering, bedoeld in art. 23, tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

2

3

4

artikel 25
1

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 15, 16, 17 en 18
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 26
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een wijziging in de algemeene bepalingen in werking kunnen treden
zonder inachtneming van den termijn, bedoeld in het 2de lid van art. 6;
b.	een herziening der erfpachtsom kunnen geschieden zonder tusschenkomst
van deskundigen en in werking treden zonder inachtneming van den
termijn, bedoeld in het 9de lid van art. 6;
c.	een taxatie van de waarde van den opstal, als nader omschreven in art. 21,
kunnen geschieden zonder tusschenkomst van deskundigen;
d.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte onderscheidenlijk toepasselijk zijn
verklaard en gesteld.
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5

6

7

8
9

10

 oo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en
Wethouders eenerzijds en den erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagteekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagteekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
deskundige hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van den derdendeskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, de erfpachter
de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter kennis van de Gemeente
heeft gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van den derden
deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel, geschiedt de aanwijzing van den
derden deskundige zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden deskundige.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, benoemt
de Raad zoo spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn drie
nieuwe deskundigen.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen:
•	voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft door den
erfpachter, in de gevallen bedoeld in art. 6, 6de lid, en art. 21;
•	ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen, welke zullen
beslissen volgens het beginsel ,,op kosten van ongelijk”, in het geval,
bedoeld in art. 17, 6de lid.
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11

12

Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot beoordeeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één
bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen ten einde hun
medewerking te verleenen tot de benoeming van één deskundige van de zijde
dier erfpachters.
De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde geval
de medewerking wordt verleend en de benoeming, alsmede de verdeeling der
kosten, geschieden, wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld bij
besluit, hetwelk in het Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 28
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 29
	Voor zoover in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

artikel 30
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

artikel 31
1

2
3

4

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tien maal het bedrag van den canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als in het 1ste lid van dit artikel
bedoeld, is persoonlijk.
Een boete, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden, of indien deze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kan
de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag
der opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit
artikel, te loopen van den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

artikel 32
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 33
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter steeds vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 34
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht, waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te
verstrekken, op zegel gestelde afschrift der akte, en alle kosten en rechten der
kadastrale opmeting van het onroerende goed, zullen door den erfpachter
worden gedragen.
228
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FORMULIER A*

FORMULIER B*

De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den

voor den Notaris

, No.

den

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
deel

, No.

,

ten aanzien van welk recht ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen

opgemaakt den

een akte van wijziging is
, voor Notaris
in deel

, No.

,

uit krachte van: (omschrijving van den titel)

als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichtingen,
welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter
voortvloeien, sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.

gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

voor den
, aan

,

op het onroerend goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, No.

, overgeschreven

, No.

, ten aanzien van welk recht

ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht,
een akte van wijziging is opgemaakt den

, voor den

Notaris

overschreven ten kantore van de

Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den
deel
verzoekt

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden

, houder(s)

vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, No.

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den

voor voortdurende erfpacht, gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van
den Gemeenteraad, van

, in deel

van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door de
Notaris

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, ingeschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,

het onroerend goed, bij het kadaster bekend als gemeente
, Sectie

,

, No.

,

verzoeken

, No.

,
en op de op dat goed staande opstallen,

,onder overlegging der stukken, genoemd in art. 14, de

bedingen ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in de artt. 6, 3de
en 8ste lid, 8, 5de lid, 17, 4de en 8ste lid, 18, 3de en 4de lid, 24, 2de lid
en 25 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, art. 26 der
Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit
van den Gemeenteraad van

te zijnen (hunnen)

aanzien van toepassing te achten.

Amsterdam, den

Amsterdam, den

*
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*

Behoort bij art. 14 der Algemeene Bepalingen voor voortdurende erfpacht.
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Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld bij raadsbesluit van 3
maart 1937, No. 51, en gehecht aan de notariële akte van depot en
met die akte overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam
op 22 juli negentienhonderdachtendertig in deel 3082 nummer 76.
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artikel 1

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1

	Het onroerende goed wordt in erfpacht uitgegeven voor een tijdvak, dat als
regel op 50 jaren wordt gesteld.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed wordt aan de akte van uitgifte
gehecht.

2

3

4

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

5

artikel 4
	Burgemeester en Wethouders kunnen, indien daartoe naar hun meening
aanleiding bestaat, alvorens een voorstel tot uitgifte in behandeling te nemen,
storting van een waarborgsom vorderen tot ten hoogste het bedrag van de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom, onder door hen nader te bepalen
voorwaarden, betreffende het eventueel vervallen van de waarborgsom ten
bate van de Gemeente en betreffende eventueele terugbetaling of verrekening
van die som.

234

 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen geheel
D
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
ƒ 1 per jaar voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt
bij onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de
openbare registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdsche beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 16 (het algemeen nut) en in art.
17 (afstand na weigering verlenging).
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,
die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 7
1

 e erfpachter kan, nadat drie jaren zijn verstreken sedert de uitgifte van het
D
onroerende goed of sedert het tijdstip, waarop de akte betreffende een
verlenging, als in dit artikel bedoeld, is verleden, doch uiterlijk drie jaren vóór
het einde van het erfpachtsrecht, van den Gemeenteraad een beslissing
vorderen omtrent de verlenging van het erfpachtsrecht met een termijn, ten
hoogste gelijk aan dien, welke reeds sedert de erfpachtsuitgifte of de laatstelijk
plaats gehad hebbende verlenging van het erfpachtsrecht is verstreken.
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3

4

5

6

7

8

9

 ij richt daartoe een met redenen omkleed schrijven tot Burgemeester en
H
Wethouders, onder vermelding van het aantal jaren, waarvoor de verlenging
gevraagd wordt.
Binnen zes maanden nadat een schrijven, als bedoeld in het voorgaande lid, is
ingekomen, berichten Burgemeester en Wethouders den erfpachter, welk
voorstel zij voornemens zijn ter zake bij den Gemeenteraad in te dienen. Indien
dat voorstel strekt tot geheele of gedeeltelijke inwilliging, doen Burgemeester
en Wethouders daarbij mededeeling van het bedrag, dat zij als canon voor den
duur der verlenging zullen voorstellen, alsmede van de algemeene bepalingen,
welke niet van toepassing zullen zijn, en van de bijzondere bepalingen, welke
worden gesteld.
Indien Burgemeester en Wethouders den erfpachter hebben bericht, dat zij
niet bereid zijn bij den Gemeenteraad een voorstel tot verlenging van den
erfpachtstermijn tot den door den erfpachter gevraagden tijdsduur in te
dienen, of indien de erfpachter bezwaren heeft, hetzij tegen het bedrag van
den gevraagden canon, hetzij tegen de bijzondere bepalingen, kan de
erfpachter binnen drie maanden na de ontvangst van het in het vorige lid
bedoelde bericht zijn verzoek rechtstreeks bij den Gemeenteraad indienen.
Indien de erfpachter niet binnen drie maanden na de ontvangst van het in het
derde lid bedoelde bericht in een aan Burgemeester en Wethouders gericht
schrijven verklaart, zich met het door Burgemeester en Wethouders bij den
Gemeenteraad in te dienen voorstel te kunnen vereenigen, noch gehandeld
heeft op de wijze als in het vorige lid bedoeld, wordt zijn verzoek geacht te zijn
vervallen.
Indien de erfpachter gehandeld heeft op de wijze als in het vierde lid bedoeld,
neemt de Gemeenteraad geen beslissing, dan nadat ter zake het advies is
ingewonnen van een uit zijn midden benoemde commissie van ten minste drie
personen, welke commissie zich doet voorlichten door het college van
deskundigen, bedoeld in art. 29.
Het advies der commissie en de conclusie van het college van deskundigen
worden overgelegd bij de desbetreffende voordracht aan den Raad en ter
kennis van den betrokken erfpachter gebracht.
Bij de bepaling van den canon voor den duur der verlenging wordt in geen
geval rekening gehouden met de waarde van de door den erfpachter
uitgevoerde werken.
De verlenging van het erfpachtsrecht geschiedt bij akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris.

artikel 8
	De erfpachter is verplicht, het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met
de daarop gebouwde opstallen krachtens de akte van uitgifte bestemd is,
binnen drie jaren na den datum van die akte in werking te stellen.

artikel 9
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	het bedrijf, tot de uitoefening waarvan de grond met de daarop gebouwde
opstallen bestemd is, langer dan drie achtereenvolgende jaren buiten
werking te laten;
c.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, die alsdan de
pachtsom zullen vaststellen, welke voor elk der gedeelten zal moeten
worden voldaan.

artikel 10
1

2

3
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De erfpachter heeft het recht, een beslissing van den Gemeenteraad te vragen:
a.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om vergunning, als
bedoeld in art. 9, onder a, niet hebben beslist binnen drie maanden nadat
dit bij het Gemeentebestuur is ingekomen, indien de vergunning door
Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of indien de erfpachter
zich bezwaard gevoelt door den aan een vergunning verbonden termijn of
door de daaraan verbonden voorwaarden;
b.	indien Burgemeester en Wethouders op een verzoek om medewerking, als
bedoeld in art. 9, onder c, niet hebben beslist binnen drie maanden na
indiening van het verzoek, indien de gevraagde medewerking door
Burgemeester en Wethouders wordt geweigerd, of indien de erfpachter
bezwaar heeft tegen de voor elk der gedeelten vastgestelde pachtsom.
De Gemeenteraad beslist omtrent het verleenen van de vergunning of
medewerking en de daaraan te verbinden voorwaarden, na ingewonnen advies
van een uit zijn midden benoemde commissie van ten minste drie personen,
welke commissie zich doet voorlichten door het college van deskundigen,
nader omschreven in art. 29.
De adviezen van de commissie en van het college van deskundigen worden
door Burgemeester en Wethouders met hun advies ter zake aan den Raad
overgelegd en ter kennis van den betrokken erfpachter gebracht.
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artikel 11
1

2

3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2% van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 6, heeft plaats gehad, zal in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van
1/2 % van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn
van ƒ 1.

3

4

artikel 14
1

artikel 12
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.

artikel 13
1

2
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De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of tengevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, inbreng in een vennootschap,
alsmede scheiding van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet
bij authentieke akte geschieden.

 an overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
V
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan de erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente ontleenen.

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 5de lid, 18, 4de en 8ste lid, 19, 3de en 4de lid, 26, 2de lid, 27 en,
voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in de artt. 17, 1ste lid, en 28
bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

artikel 15
	Indien het erfpachtsrecht eindigt door het verstrijken van den termijn, waarvoor
het recht is verleend, kan de Gemeente vorderen, dat het terrein alsdan wordt
opgeleverd, ontdaan van opstallen en zooveel mogelijk in den toestand,
waarin het werd uitgegeven.

artikel 16
1

2

 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemden datum
wenschelijk maakt.
Tusschen dien datum en den datum van het raadsbesluit zal een termijn van
ten minste drie jaren liggen.

Algemene Bepalingen voor erfpacht in Amsterdam

239

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR TIJDELIJKE ERFPACHT
VOOR INDUSTRIEELE DOELEINDEN 1937

artikel 17
1

2

3

 e erfpachter kan met medewerking van den eerst ingeschreven
D
hypotheekhouder van zijn recht afstand doen, indien de Gemeenteraad op een
verzoek om verlenging van het erfpachtsrecht, als bedoeld in art. 7, afwijzend
heeft beschikt, dan wel voor den duur der verlenging een hoogere canon of
bezwarender bepalingen worden gesteld, dan waartoe het college van
deskundigen, nader omschreven in art. 29, ingevolge het 6de lid van genoemd
art. 7, adviseert.
De afstand van het erfpachtsrecht, bedoeld in het vorige lid, geschiedt bij,
mede door den in het vorige lid bedoelden hypotheekhouder onderteekende,
schriftelijke verklaring aan het Gemeentebestuur volgens formulier C,
behoorende bij deze bepalingen, binnen drie jaren na dagteekening van het
raadsbesluit, bedoeld in het vorige lid, tegen een door den erfpachter te
bepalen tijdstip, hetwelk zoodanig door hem moet worden vastgesteld, dat
tusschen bedoeld tijdstip en de inzending der verklaring een termijn van ten
minste drie jaren wordt gelaten, met dien verstande, dat het tijdstip moet
vallen binnen den termijn, waarvoor het erfpachtsrecht was verleend.
De erfpachter zal het goed op het in de verklaring genoemde tijdstip geheel
vrij en ontdaan van de na de uitgifte gestichte opstallen opleveren, zooveel
mogelijk in den toestand, waarin het werd uitgegeven.

3

4

5

6

7

8

artikel 18
1

2

240

 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van zes maanden in
gebreke is gebleven, het ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen
en hij tot betaling per deurwaardersexploit is aangemaand;
b.	in geval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;
c.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 9, onder c, en op de splitsing goedkeuring niet alsnog
wordt verkregen, nadat de overtreding van genoemd voorschrift bij
deurwaardersexploit aan den erfpachter is aangezegd;
d.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.

9

 en voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
E
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel onder a,
b, c en d.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies uit van het college van deskundigen, nader omschreven in art. 29.
Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk gesteld, dan begint de termijn van
drie maanden, bedoeld in het 3de lid van dit artikel, te loopen van den dag,
waarop het advies ter kennis van den erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt, en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies door
het college van deskundigen, nader omschreven in art. 29, zullen
Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan den Gemeenteraad,
die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde voordracht alsdan buiten verdere
behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld, en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.

artikel 19
1

 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel,
onder a, b, c en d omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
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In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 18, onder a, b, c en d, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de
lid van art. 18, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van art.
18, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel bedoeld,
een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 18 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

artikel 20

artikel 22
1

2

Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 18 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 19 bedoelde rechterlijke uitspraak, is geëindigd, zal de
gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een
– ook wat den duur betreft – in alle opzichten gelijk recht op den grond en den
opstal verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is vervallen verklaard,
daarop kon worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling voor zoodanig recht geen kooper opdoet, zal
de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte zijn ontheven, zonder
tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

	Indien het erfpachtsrecht op een der wijzen als bedoeld in de artt. 15, 16, 17,
18 en 19 is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in
de openbare registers.

artikel 23

artikel 21

2

1

2

3

4

5
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6

aansprakelijkheid voor waardevermindering of te niet gaan van de opstallen,
door welke oorzaak ook ontstaan.
De Gemeente is, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, te allen tijde
bevoegd, tot slooping van de opstallen over te gaan en de door haar
gemaakte kosten en betaalde lasten met de gestorte waarborgsom te
verrekenen. Hetgeen na aftrek van die waarborgsom en van de opbrengst der
slooping overblijft, wordt aan den vroegeren erfpachter of diens
rechtverkrijgende uitbetaald.

In geval van beëindiging van het erfpachtsrecht door het verstrijken van den
termijn, als bedoeld in art. 15, alsmede door afstand van het recht, als bedoeld
in art. 17, kan de erfpachter ontheven worden van de verplichting tot slooping
der opstallen.
Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Gemeentebestuur uiterlijk drie
jaren vóór het verstrijken van den termijn, bedoeld in art. 15, dan wel
gelijktijdig bij het indienen van de verklaring van afstand, bedoeld in art. 17.
Het verzoek zal worden ingewilligd, indien aannemelijk is, dat een nieuwe
gegadigde zal worden gevonden, aan wien bij de hernieuwde uitgifte de
opstallen zullen kunnen worden overgedragen.
In geval van inwilliging van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, zal de
erfpachter uiterlijk drie maanden vóór het eindigen van het recht zekerheid
stellen tot een door de Gemeente te bepalen bedrag voor de kosten van
onderhoud en voor de betaling van de op de opstallen drukkende lasten,
alsmede voor de kosten van slooping.
De Gemeenteraad aanvaardt, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, geen

1

3

4

5

6

Indien aan het erfpachtsrecht een einde wordt gemaakt krachtens het bepaalde
in art. 16 (het algemeen nut), zal de Gemeente vergoeden de schade, welke
het gevolg is van de beëindiging van het recht.
Wordt ten aanzien van deze vergoeding geen overeenstemming tusschen
partijen verkregen, dan wordt het bedrag van de schadeloosstelling bepaald
door drie scheidslieden, wier uitspraak voor partijen bindend is.
De aanwijzing van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde scheidslieden
geschiedt op aanzegging van Burgemeester en Wethouders, zoo mogelijk in
eenstemmigheid tusschen Burgemeester en Wethouders eenerzijds en den
erfpachter, ten behoeve van wiens goed de aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van scheidslieden, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagteekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagteekening één scheidsman moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
scheidsman hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een scheidsman door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis van den erfpachter gebracht. De aanwijzing van een scheidsman door
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den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van den derden scheidsman wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, door den
erfpachter de aanwijzing van den scheidsman niet schriftelijk ter kennis van de
Gemeente is gebracht, zal de Gemeente den President van de
Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, dien scheidsman,
alsmede den derden scheidsman, zoo spoedig mogelijk aan te wijzen.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 5de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden scheidsman niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 6de lid van dit artikel, zal de meest gereede partij den
President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam verzoeken, den
derden scheidsman zoo spoedig mogelijk aan te wijzen.
De uitspraak der scheidslieden moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden scheidsman.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, zal zoo
spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn de meest
gereede partij den President van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam
verzoeken, zoo spoedig mogelijk drie nieuwe scheidslieden te benoemen.
De kosten, op een uitspraak van scheidslieden vallende, worden voor de helft
door de Gemeente en voor de andere helft door den erfpachter gedragen.

artikel 26
1

2

3

artikel 27
1

artikel 24
1

Indien het erfpachtsrecht is geëindigd door het verstrijken van den termijn, als
bedoeld in art. 15, dan wel door afstand, als bedoeld in art. 17, en indien de
erfpachter, met inachtneming van het bepaalde in art. 21, is vrijgesteld van de
verplichting tot slooping der opstallen, zal de koopprijs, welke bij hernieuwde
uitgifte van den grond eventueel kan worden bedongen voor het recht op de
opstallen, door de Gemeente worden uitgekeerd, onder aftrek van haar ter
zake van den verkoop gemaakte kosten en onder aftrek van andere ter zake
van de opstallen gemaakte kosten en betaalde lasten, voor zoover die niet
kunnen worden verhaald op de waarborgsom, bedoeld in art. 21.

artikel 25
	Indien het recht op den grond en de opstallen, met inachtneming van het
bepaalde in art. 22, in openbare veiling of bij inschrijving is verkocht, zal de
opbrengst, verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens achterstalligen
canon en daarop gevallen boeten, met alle kosten, verbonden aan den
verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan en in verband met de
vervallenverklaring of ontbinding gemaakt, door de Gemeente worden
uitgekeerd.

244

 e vergoeding en uitkeering, bedoeld in de artt. 23, 24 en 25, geschieden
D
tegen volledige kwijting aan den erfpachter, wiens recht is geëindigd, of diens
rechtverkrijgenden, onder voorbehoud nochtans van het bepaalde in het 2de
lid van dit artikel.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek waren bezwaard,
zullen de opbrengst, bedoeld in art. 21, 6de lid, de schadeloosstelling,
bedoeld in art. 23, de bedongen koopprijs, bedoeld in art. 24, en de
opbrengst, bedoeld in art. 25, alleen worden verminderd met het bedrag van
den achterstalligen canon en van de boete, bedoeld in art. 11, 3de en 4de lid;
op het overblijvende zullen de hypotheekhouders een zelfstandig
vorderingsrecht hebben tot een bedrag, als aan ieder van hen zou toekomen,
indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van executie van het
erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door Burgemeester en
Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter of diens rechtverkrijgenden
zal (zullen) op het overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, voordat het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 16, 17, 18 en 19
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 28
	Slechts bij onderlinge overeenstemmening tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een schadeloosstelling, als omschreven in art. 23, worden bepaald, zonder
tusschenkomst van scheidslieden;
b.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte respectievelijk toepasselijk zijn verklaard
en gesteld.
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artikel 29
1
2

3

 et college van deskundigen, bedoeld in de artikelen 7, 10,17, 18 en 33,
H
bestaat uit negen personen.
De leden van het onder 1 bedoelde college, worden door den Gemeenteraad
benoemd. Drie van hen treden bij toerbeurt om de drie jaar af. De aftredenden
kunnen onmiddellijk worden herbenoemd.
In het geval, bedoeld in art. 18, lid 6 en 8, komen de kosten van het college
van deskundigen voor rekening van den erfpachter. In alle overige gevallen
worden deze kosten door de Gemeente gedragen.

artikel 30
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

3

4

artikel 31

artikel 34

	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voorzoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 32
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

artikel 33
1
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2

pachtsom ten bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na
daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit
artikel, is persoonlijk.
Een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kunnen Burgemeester en
Wethouderskwijtschelden of, indien ze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naarhun meening reden aanwezig is.
Tegen het opleggen van een boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel,
kan de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. Deze neemt op
een ingesteld beroep geen beslissing dan na ingewonnen advies van een uit
zijn midden benoemde commissie van ten minste drie personen, welke
commissie zich doet voorlichten door het college van deskundigen, bedoeld in
art. 29. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk gesteld, dan begint
de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit artikel, te loopen van
den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tien maal het bedrag van de jaarlijksche

artikel 35
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij de akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter altijd vrij, in
de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 36
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte, splitsing of verlenging,
waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel
gestelde afschrift der desbetreffende akte en alle kosten en rechten der
kadastrale opmeting van het onroerende goed zullen door den erfpachter
worden gedragen.
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FORMULIER A*

FORMULIER B*

De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverlening, verleden den
voor den Notaris
kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den

het onroerend goed, bij het kadaster bekend als Gemeente
, Sectie

, No.

, ingeschreven ten

in deel

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

verleden den

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

aan

Amsterdam, den

bekend als gemeente

, No.

,

voor den Notaris
, op het onroerend goed, bij het Kadaster
, Sectie

, No.

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

Amsterdam, den
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden

, houder(s) van een hypotheek op

het recht van erfpacht, verleend door de gemeente Amsterdam bij akte,

voor den Notaris
in deel

,

, No.

, No.

,

, No.

, en op de op

dat goed staande opstallen
verzoekt,
, onder overlegging der stukken, genoemd in art. 14 der
verzoeken
Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden,
gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van

als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de

3 maart 1937, no. 51, de bedingen ten behoeve van hypotheekhouders,

akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichtingen,

vervat in de artt. 6, 5de lid, 18, 4de en 8ste lid, 19, 3de en 4de lid, 26, 2de

welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter

lid, 27 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, in de artt. 17, 1ste

voortvloeien, sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.

lid, en 28 der genoemde Algemeene bepalingen, te zijnen (hunnen) aanzien
van toepassing te achten.

Amsterdam, den
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 13 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.

*

Behoort bij art. 14 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.
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FORMULIER C*

Algemeene bepalingen voor
tijdelijke erfpacht van terreinen,
bestemd voor andere dan
industrieele doeleinden 1937

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart,
hij
doet
dat
afstand
van het erfpachtsrecht, verleend op het
verklaren
zij
doen
onroerende goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, No.

, verleend door de

gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, in deel

, No.

,

zulks met inachtneming van het bepaalde in art. 17 der Algemeene

Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen,
bestemd voor andere dan industrieele doeleinden, vastgesteld
bij raadsbesluit van 3 maart 1937, No. 51, en gehecht aan een
notarieel verleden akte van depot en met die akte overgeschreven
ten hypotheekkantore te Amsterdam op tweeëntwintig juli
negentienhonderd achtendertig in deel 3082, nummer 76.

bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden, gelijk
deze zijn vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van 3 maart 1937,
no. 51, en wel met ingang van
hij 		 verbindt
zich
het onroerend goed, onder overlegging van een
zij 		 verbinden

op welken datum

door den hypotheekbewaarder afgegeven bewijs van onbezwaardheid,
geheel vrij van persoonlijke en zakelijke rechten en ontdaan van
opstallen en zooveel mogelijk in den toestand, waarin het werd uitgegeven, op te leveren.
Hij verzoekt,
, met toepassing van art. 24 der bovengenoemde voor
Zij verzoeken
waarden ontheven te worden van de verplichting tot slooping der
opstallen.
De mede-ondergeteekende, houder van het recht van eerste hypotheek
op het voorgeschreven onroerende goed, verklaart, de medewerking,
bedoeld in art. 17, 1ste lid, der bovenbedoelde Algemeene bepalingen,
bij dezen te verleenen.
Amsterdam, den

*
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Behoort bij art. 17 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht voor industrieele doeleinden.
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Algemeene bepalingen voor tijdelijke
erfpacht van terreinen, bestemd voor
andere dan industrieele doeleinden
1937

3

4

artikel 1

5

	Het onroerend goed wordt in erfpacht uitgegeven voor een tijdvak, dat als
regel op 50 jaren wordt gesteld.

6

artikel 2

7

1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed wordt aan de akte van uitgifte
gehecht.

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

2

artikel 4
1

2
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 ij, die een aanvraag doet om onroerend goed in erfpacht te verkrijgen, stort,
H
voordat het desbetreffende voorstel in behandeling wordt genomen, in de
gemeentekas een waarborgsom tot een bedrag van tweemaal de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom.
Indien binnen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen termijn geen
overeenstemming is verkregen omtrent de, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, op het goed te stichten bebouwing, is de helft van het bedrag,
dat als jaarlijksche pachtsom zou worden gesteld, ten behoeve van de
Gemeente verbeurd.

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan de geheele
waarborgsom worden teruggegeven, indien, naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders, omstandigheden aanwezig zijn, welke dit
wettigen.
De waarborgsom zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd, indien de
aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen om tot het
verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die oproeping niet verschijnt of
wel verklaart, tot die medewerking niet bereid te zijn.
Met uitzondering van de gevallen, hierboven bedoeld, wordt de waarborgsom
teruggegeven, bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt de
waarborgsom ter voldoening van de pachtsom voor de eerste twee jaar.
Is in het besluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom per
vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van het terrein,
dat dit grooter of kleiner is dan aanvankelijk is aangenomen, dan moet het te
weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en Wethouders
worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven worden.

3

4

 e erfpachter is bevoegd, de nog niet verschenen erfpachtstermijnen geheel
D
of gedeeltelijk af te koopen, met dien verstande, dat een canon van ten minste
€ 0,45 voor ieder erfpachtsrecht verschuldigd blijft. De afkoop geschiedt bij
onderhandsche akte, welke de Gemeente doet overschrijven in de openbare
registers.
De afkoopsom wordt door Burgemeester en Wethouders in overleg met den
erfpachter bepaald op zoodanig bedrag als noodig is om de Gemeente
schadeloos te stellen wegens derving van canon.
Tusschentijdse beëindiging van het erfpachtsrecht geeft geen recht op
terugbetaling van een gedeelte van de afkoopsom, behoudens in geval van
beëindiging van het recht, als bedoeld in art. 14.
Het bedrag, hetwelk in het geval, voorzien in het voorgaande lid, zal worden
terugbetaald, zal gelijk zijn aan de afkoopwaarde van de erfpachtstermijnen,
die na den datum van ingang der beëindiging van het erfpachtsrecht nog
zouden moeten worden betaald, indien zij niet waren afgekocht en het recht
niet tusschentijds ware beëindigd, welk bedrag zal worden berekend met
gebruikmaking overigens van dezelfde factoren, als voor het bepalen van de
afkoopsom hebben gegolden.
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5

Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
terugbetaling, bedoeld in het vorige lid, tot een bedrag als aan ieder van hen
zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.

artikel 7
1
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 e erfpachter is verplicht:
D
a. 	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, welke eventueel in de
akte bindend zijn verklaard;
b. 	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen, de bovenbedoelde wettelijke voorschriften en
teekeningen;
c. 	het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behoorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van den uitgegeven
grond, binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoegen van
Burgemeester en Wethouders;
d. 	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e. 	den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn, van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden;
f. 	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn;
g. 	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte, alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h. den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
i. te gedoogen:
•• dat aan hetgeen op de uitgegeven grond zich bevindt, worden
aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren) als

2

door Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met
dien verstande, dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen van
telefoontorens;
•• dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers
(een en ander met toebehooren) worden hersteld of vernieuwd,
wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden gelast;
j. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), zal door de
Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan den
rechthebbende worden vergoed.

artikel 8
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
veranderingen aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor
bepaalden tijd of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	in het op den grond gebouwde veranderingen aan te brengen, indien
daardoor zou worden afgeweken van de in de akte van uitgifte bindend
verklaarde teekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders;
c.	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te sloopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
d.	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd,
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
e.	aan of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, alsmede binnen den
afstand van 2 meter daarvan, doode voorwerpen, van welken aard ook, aan
te brengen of te plaatsen, tenzij daarvoor, behalve de volgens wettelijke
voorschriften eventueel vereischte vergunning, de schriftelijke toestemming
van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
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f.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie
alsdan de pachtsom zal worden vastgesteld, welke voor elk der gedeelten
zal moeten worden voldaan.

artikel 9
1

2

3

4

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden termijn te betalen der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
14 dagen, genoemd in den voorgaanden zin, met 1/2 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.
Indien afkoop van de nog niet verschenen erfpachtstermijnen, overeenkomstig
art. 6 heeft plaats gehad, zal, in afwijking van het bepaalde in het voorgaande
lid, indien de jaarlijksche pachtsom ƒ 100 of minder bedraagt, in plaats van 1/2
% van den verschuldigden termijn, telkens een boete verschuldigd zijn van ƒ 1.

2

3

4

artikel 12
1

artikel 10
	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.

artikel 11
1
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 erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
De
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge

hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsingvan het erfpachtsrecht, inbreng in een vennootschap,
alsmede scheiding van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet
bij authentieke akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift, of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan door den erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente worden ontleend.

2

Indien het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
de hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel aan
Burgemeester en Wethouders toonen, met overgifte van een authentiek
afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het
borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij
deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te zijnen behoeve
in de artt. 6, 5de lid, 15, 4de en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid, 23, 2de lid, 24 en,
voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in art. 25 bepaalde te zijnen
aanzien van toepassing te achten.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, die de in het vorige lid genoemde
stukken niet hebben getoond en ingeleverd.

artikel 13
	Indien het erfpachtsrecht eindigt door het verstrijken van den termijn, waarvoor
het recht is verleend, kan de Gemeente vorderen, dat het terrein alsdan wordt
opgeleverd, ontdaan van opstallen en zooveel mogelijk in den toestand,
waarin het werd uitgegeven.
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artikel 14
1

2

 an het erfpachtsrecht kan te allen tijde bij raadsbesluit een einde worden
A
gemaakt, indien de Gemeenteraad zal hebben bepaald, dat het algemeen nut
de beëindiging tegen een in het desbetreffende besluit genoemden datum
wenschelijk maakt.
Tusschen dien datum en den datum van het raadsbesluit zal een termijn van
ten miste drie jaren liggen.

artikel 15
1

2

3

4

5

6
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 nverminderd de bijzondere straffen gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van zes maanden in
gebreke is gebleven, het ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen
en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is aangemaand;
b.	in geval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij
deurwaardersexploit is aangezegd, zoodanig gebruik te staken;
c.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst, zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 8, onder f, en op de splitsing goedkeuring niet alsnog
wordt verkregen, nadat de overtreding van genoemd voorschrift bij
deurwaardersexploit aan den erfpachter is aangezegd;
d.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaardersexploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel onder
a,b,c en d.
Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend

7

8

9

advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld in het 3de lid van
dit artikel, te loopen van den dag, waarop het advies ter kennis van den
erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop de Raad de
voordracht in behandeling neemt en tevens zijn voldaan de kosten van de
exploiten en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van een advies door
deskundigen, zullen Burgemeester en Wethouders hiervan kennis geven aan
den Gemeenteraad, die de in het 3de lid van dit artikel bedoelde voordracht
alsdan buiten verdere behandeling zal stellen.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld en wordt geacht volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.

artikel 16
1

2
3

4

 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen, in het 1ste lid van het voorgaande artikel,
onder a, b, c en d omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van
het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na dagteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 15, onder a,b,c en d, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid hem toegekend in het 5de
lid van art. 15, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
dit lid, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van het 2de lid van art.
15, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van dat artikel bedoeld,
een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
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in het 8ste lid van art. 15 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

artikel 17
	Indien het erfpachtsrecht op een der wijzen, als bedoeld in de artt. 13,14, 15
en 16, is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 18
1

2
3

4

5

6

In geval van beëindiging van het erfpachtsrecht door het verstrijken van de
termijn, als bedoeld in art. 13, kan de erfpachter ontheven worden van de
verplichting tot slooping der opstallen.
Hij richt daartoe een schriftelijk verzoek tot het Gemeentebestuur uiterlijk drie
jaren vóór het verstrijken van den termijn, bedoeld in art.13.
Het verzoek zal worden ingewilligd, indien aannemelijk is, dat een nieuwe
gegadigde zal worden gevonden, aan wien bij de hernieuwde uitgifte de
opstallen zullen kunnen worden overgedragen.
In geval van inwilliging van een verzoek, als bedoeld in het vorige lid, zal de
erfpachter uiterlijk drie maanden vóór het beëindigen van het recht, zekerheid
stellen tot een door de Gemeente te bepalen bedrag voor de kosten van
onderhoud en voor de betaling van de op de opstallen drukkende lasten,
alsmede voor de kosten van slooping.
De Gemeente aanvaardt, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd geen
aansprakelijkheid voor waardevermindering of het te niet gaan van de
opstallen, door welke oorzaak ook ontstaan.
De Gemeente is, nadat het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd, te allen tijde
bevoegd, tot slooping van de opstallen over te gaan en de door haar
gemaakte kosten en betaalde lasten met de gestorte waarborgsom te
verrekenen. Hetgeen na aftrek van die waarborgsom en van de opbrengst der
slooping overblijft, wordt aan de vroegeren erfpachter of diens
rechtverkrijgende uitbetaald.

2

artikel 20
	Bij het eindigen van het erfpachtsrecht, als bedoeld in art. 14, wordt door
deskundigen het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal
vertegenwoordigt, waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde van het
perceel, verminderd met de waarde van den grond, met dien verstande, dat
het bedrijf, hetwelk eventueel in dien opstal wordt uitgeoefend, niet van
invloed op de taxatie zal zijn.

artikel 21
1

2
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Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 15 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 16 bedoelde rechterlijke uitspraak, is geëindigd, zal de
Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving, een
– ook wat den duur betreft - in alle opzichten gelijk recht op den grond en den

 et bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt verminderd
H
met al datgene, wat nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder eventueel begrepen de kosten der exploiten, bedoeld in het 1ste
lid van art. 15.
De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 19, 1ste lid, wordt
door Burgemeester en Wethouders verminderd met hetgeen verschuldigd is
wegens achterstalligen canon en daarop gevallen boeten met alle kosten,
verbonden aan den aldaar bedoelden verkoop, alsmede met de kosten,
voorafgaande aan en in verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke
ontbinding der erfpachtsovereenkomst gemaakt.

artikel 22
	Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente uitgekeerd:
a.	in het geval, bedoeld bij art. 14, het zuivere bedrag, berekend ingevolge
het bepaalde bij art. 20 jo art. 21, vermeerderd met 10%;
b.	in het geval, bedoeld bij artt.15 en 16, het zuivere bedrag, berekend
ingevolge het bepaalde bij art. 20 jo art. 21.

artikel 23
1

artikel 19
1

opstal verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is vervallen verklaard,
daarop kon worden uitgeoefend.
Indien zich in openbare veiling voor zoodanig recht geen kooper opdoet, zal
de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte zijn ontheven, zonder
tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

2

 e uitkeering, bedoeld in art. 22, geschiedt onder voorbehoud nochtans van
D
het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen volledige kwijting aan den
erfpachter, wiens recht is geëindigd of aan diens rechtverkrijgenden.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek waren bezwaard,
zullen de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
uitkeering, bedoeld in art. 22 tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
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3

executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter of diens
rechtverkrijgenden zal op het overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

6

artikel 24
1

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen, bij de artt. 14,15 en 16
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het beëindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

7

8
9

artikel 25
	Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een schadeloosstelling, als omschreven in art. 20, worden bepaald zonder
tusschenkomst van deskundigen;
b.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte respectievelijk toepasselijk zijn verklaard
en gesteld.

10

11

artikel 26
1
2

3

4

5
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 oo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en
Wethouders enerzijds en den erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagtekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagtekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
deskundige hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter

12

kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis gebracht van de Gemeente. Van de
aanwijzing van den derden deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, door den
erfpachter de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter kennis van de
Gemeente is gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van den
derden deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel, geschiedt de aanwijzing van den
derden deskundige zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden deskundige.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het vorige lid niet is voldaan, worden zoo
spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn door den
Gemeenteraad drie nieuwe deskundigen benoemd.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen:
a.	voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft door den
erfpachter, in het geval, bedoeld in art. 20;
b.	ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen, welke zullen
beslissen volgens het beginsel ,,op kosten van ongelijk’’, in het geval,
bedoeld in art. 15, 6de lid.
Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot beoordeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één
bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen, ten einde hun
medewerking te verleenen tot de benoeming van één deskundige van de zijde
dier erfpachters.
De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde geval
de medewerking wordt verleend en de benoeming geschiedt, wordt door
Burgemeester en Wethouders geregeld bij besluit, hetwelk in het
Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 27
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.
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artikel 28

artikel 31

	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 29
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.

artikel 30
1

2
3

4
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 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij dezen krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van tienmaal het bedrag van den canon ten
bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
De verplichting tot betaling van een boete, als in het 1ste lid van dit artikel
bedoeld, is persoonlijk.
Een boete, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, kunnen Burgemeester en
Wethouders kwijtschelden, of indien deze reeds is betaald, teruggeven, indien
daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kan
de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag
der opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit
artikel, te loopen van den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

artikel 32
	Ter zake van de erfpacht moet de erfpachter bij akte van uitgifte domicilie
kiezen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den erfpachter altijd vrij, in
plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de gemeente
Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaardersexploit.

artikel 33
	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht, waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te
verstrekken, op zegel gestelde afschrift der desbetreffende akte en alle kosten
en rechten der kadastrale opmeting van het onroerende goed zullen door den
erfpachter worden gedragen.
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De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

(naam, beroep, woonplaats)

het onroerend goed, bij het kadaster bekend als gemeente

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,

, Sectie

, No.

uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den
voor den Notaris
den

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

ingeschreven
, in deel

voor den Notaris

de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

den Notaris

Amsterdam, den

in deel

, No.

,

, No.

,

houder(s) van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door
voor
, aan

op het onroerend goed, bij het Kadaster bekend als gemeente
, Sectie

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

, No.

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden

,

, No.

voor andere dan industrieele doeleinden, gelijk deze zijn vastgesteld bij

akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplich-

besluit van den Gemeenteraad van

tingen, welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter

ten behoeve van hypotheekhouders, vervat in de artt. 6, 5de lid, 15, 4de

voortvloeien, sedert den
				
hem ondergetekeende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergetekeenden.

en 8ste lid, 16, 3de en 4de lid, 23, 2de lid, 24 en, voor zoover hij eerste

Amsterdam, den

Amsterdam, den

Behoort bij art. 11 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen, bestemd voor andere dan
industrieele doeleinden.

,

Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen, bestemd

als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de

*
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, No.

, in deel

en op de op dat goed staande opstallen,
verzoekt,
, onder overlegging der stukken, genoemd in art. 12 der
verzoeken

, de bedingen

hypotheekhouder is, art. 25 der genoemde Algemeene bepalingen, te
zijnen (hunnen) aanzien van toepassing te achten.

*

 ehoort bij art. 12 der Algemeene bepalingen voor tijdelijke erfpacht van terreinen, bestemd voor andere dan
B
industrieele doeleinden.
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ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT 1934
artikel 1

3

4

Het onroerend goed wordt in voortdurende erfpacht uitgegeven.

artikel 2
1

2

 e uitgifte geschiedt bij akte, te verlijden ten overstaan van een van
D
gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te wijzen notaris. In de
akte wordt bepaald:
a.	het gebruik, dat van het goed en van de daarop te stichten opstallen, met
inachtneming van de krachtens wettelijke voorschriften daaraan gegeven
bestemming, mag worden gemaakt;
b.	de jaarlijksche pachtsom (canon);
c.	welke algemeene bepalingen op het erfpachtsrecht niet van toepassing zijn
en de bijzondere bepalingen, welke worden gesteld;
d.	de grenzen van het bouwblok, waarin het uit te geven goed is gelegen;
e.	de datum, waarop het eerste terrein in dat bouwblok gelegen, werd
uitgegeven.
Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
gewaarmerkte kaart van het uit te geven goed, gelijk het is gelegen in het
bouwblok, in het 1ste lid, onder d, bedoeld, wordt aan de akte van uitgifte
vastgehecht.

artikel 3
	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den erfpachter tot
vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen, als in het Burgerlijk
Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.

5
6
7

artikel 5
	Indien het erfpachtsrecht aan meer personen toekomt, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke ingevolge de
akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 6
1
2

artikel 4
1

2

 ij, die een aanvraag doet om onroerend goed in erfpacht te verkrijgen, stort,
H
voordat het desbetreffende voorstel in behandeling wordt genomen, in de
gemeentekas een waarborgsom tot een bedrag van tweemaal de
vermoedelijke jaarlijksche pachtsom.
Indien binnen een door Burgemeester en Wethouders te bepalen termijn geen
overeenstemming is verkregen omtrent de, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften, op den grond te stichten bebouwing, is de helft van het bedrag,
dat als jaarlijksche pachtsom zou worden gesteld, ten behoeve van de
Gemeente verbeurd.

3

4

5

270

In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan de geheele
waarborgsom worden teruggegeven, indien, naar het oordeel van
Burgemeester en Wethouders, omstandigheden aanwezig zijn, welke dit
wettigen.
De waarborgsom zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd, indien de
aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen om tot het
verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die oproeping niet verschijnt of
wel verklaart, tot die medewerking niet bereid te zijn.
Met uitzondering van de gevallen, hierboven bedoeld, wordt de gestorte som
teruggegeven, bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt de
waarborgsom ter voldoening van de pachtsom voor de eerste twee jaar.
Is in het besluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom per
vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van het terrein,
dat dit grooter of kleiner is dan aanvankelijk is aangenomen, dan moet het te
weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en Wethouders
worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven worden.

 e algemeene bepalingen, waaronder is uitgegeven, kunnen te allen tijde
D
door den Gemeenteraad worden herzien.
Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tot stand
gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking en wel voor de eerste maal op
het tijdstip, waarop een termijn van 75 jaar is verloopen, sinds het eerste
terrein in dat bouwblok in voortdurende erfpacht werd uitgegeven en
vervolgens telkenmale na een termijn van 50 jaar.
Ten minste vier jaar voor afloop van een termijn, als in het voorgaande lid
bedoeld, wordt den erfpachter en den hypotheekhouders op het
erfpachtsrecht en de opstallen – den laatsten aan het door hen ingevolge art.
1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie – kennis
gegeven van de wijzigingen in de bepalingen, welke gedurende den
volgenden termijn voor zijn recht van kracht zullen worden.
Ten aanzien van een erfpachter, aan wien een kennisgeving, als in het
voorgaande lid bedoeld, niet is gedaan, wordt geacht in de bepalingen geen
wijziging te zijn gebracht.
De jaarlijksche pachtsommen, waarvoor de in één bouwblok gelegen terreinen
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6

7
8

9

zijn uitgegeven, worden herzien telkenmale in het jaar, voorafgaande aan het
laatste jaar van de termijnen in het 2de lid van dit artikel bedoeld.
De herziening der pachtsommen geschiedt door deskundigen, die daarbij
rekening zullen houden met de wijziging der bepalingen, opgenomen in de
kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van dit artikel; door de deskundigen zal
van hun bevindingen een gemotiveerd proces-verbaal aan het
Gemeentebestuur worden ingezonden.
De nieuwe pachtsommen worden vastgesteld op het cijfer, door de
deskundigen als resultaat der herziening te bepalen.
Het bedrag der pachtsom, voor den eerstvolgenden termijn vastgesteld, wordt
zoo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van den erfpachter en van de
hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door deze
ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie.
De nieuwe pachtsommen treden in werking telkenmale bij den aanvang van de
termijnen, bedoeld in het 2de lid van dit artikel.

artikel 7
1

2

 innen 6 maanden na dagteekening der kennisgeving, bedoeld in het 8ste lid
B
van art. 6, worden de wijzigingen in de pachtsom en in de bepalingen, gelijk
deze voor den eerstvolgenden termijn zullen gelden, bij akte, te verlijden ten
overstaan van een van gemeentewege, na overleg met de wederpartij, aan te
wijzen notaris, geconstateerd.
Tot het opmaken dezer akte zal door den erfpachter medewerking worden
verleend; de kosten dier akte zullen voor de helft door hem, voor de andere
helft door de Gemeente worden gedragen.

artikel 8
1

272

 e erfpachter is verplicht:
D
a. 	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, welke eventueel in de
akte bindend zijn verklaard;
b. 	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen de bovenbedoelde wettelijke voorschriften en
teekeningen;
c. 	het niet door bebouwing en door bij die bebouwing behoorende schuren,
tuinhuizen en dergelijke ingenomen gedeelte van den uitgegeven
grond, binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden, een en ander ten genoege van
Burgemeester en Wethouders;
d. 	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in

2

verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze;
e. den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn, van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden;
f. 	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn;
g. 	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte, alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoege van Burgemeester en Wethouders;
h. 	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoege van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
i. 	te gedoogen:
•• dat aan hetgeen op den uitgegeven grond zich bevindt, worden
aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), als
door Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met
dien verstande, dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen van
telefoontorens;
•• dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en steunijzers
(een en ander met toebehooren) worden hersteld of vernieuwd,
wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden gelast;
j. 	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten.
Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen, bestaan,
herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), zal door de
Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten worden hersteld of aan den
rechthebbende worden vergoed.

artikel 9
Het is den erfpachter niet geoorloofd:
a.	in het gebruik van het goed en van de daarop te stichten opstallen
verandering te brengen zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
Burgemeester en Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd
of tot wederopzegging kan worden verleend;
b.	in het op den grond gebouwde verandering te brengen, indien daardoor
zou worden afgeweken van in de akte van uitgifte bindend verklaarde
teekeningen, zonder voorafgaande schriftelijke vergunning van
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Burgemeester en Wethouders;
c.	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of daarop later
gebouwde opstallen, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te sloopen zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
aan welke vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
d.	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
werkzaamheden te verrichten of een bedrijf uit te oefenen, waarvan, naar
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, gevaar, schade of hinder
dan wel bezwaar uit een oogpunt van welstand te duchten is, zonder
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders,
welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot wederopzegging kan
worden verleend;
e.	aan of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, alsmede binnen den
afstand van 2 meter daarvan, doode voorwerpen, van welken aard ook, aan
te brengen of te plaatsen, tenzij daarvoor, behalve de volgens wettelijke
voorschriften eventueel vereischte vergunning, de schriftelijke toestemming
van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
f.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op een
gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en voorafgaande
schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en Wethouders, door wie
alsdan de pachtsom zal worden vastgesteld, welke voor elk der gedeelten
zal moeten worden voldaan.

	De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten, schade
en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405 van het
Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke instorting van de, op
den in erfpacht uitgegeven grond staande, opstallen mocht worden
veroordeeld.

artikel 12
1

2

3

artikel 10
1

2

3

 e betaling der pachtsom geschiedt zonder eenige korting uit welken hoofde
D
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen, in de
akte van uitgifte te bepalen, en ter plaatse, door Burgemeester en Wethouders
aan te wijzen.
Alle rijks-, provinciale, gemeente- of waterschapslasten, alsmede alle andere
lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond worden
geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die de Gemeente
voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in meerdering van den
eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom en worden geacht daarmede
één geheel uit te maken.
Heeft een betaling van het aan de Gemeente verschuldigde niet plaats gehad
binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal een boete verschuldigd zijn ten
bedrage van 1/2 % van den verschuldigden termijn. Deze boete zal voor elke
volle maand, waarmede de betaling wordt uitgesteld na verloop van bedoelde
veertien dagen, met 1/2 % van den verschuldigden termijn worden verhoogd.

artikel 11
274

4

De erfpachter is verplicht, zich te onthouden van al datgene, wat:
a.	ten gevolge kan hebben, dat derden op den grond en op de opstallen
zakelijke of persoonlijke rechten verkrijgen, welker voortbestaan niet
afhankelijk is van het bestaan van het erfpachtsrecht;
b.	een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
Overdracht van het erfpachtsrecht in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, inbreng in een vennootschap,
alsmede scheiding van dat recht tusschen gezamenlijke rechthebbenden, moet
bij authentieke akte geschieden.
Van overgang van het erfpachtsrecht, waaronder voor de toepassing dezer
voorwaarden mede begrepen wordt overgang ten gevolge van inbreng in een
vennootschap en van scheiding, wordt binnen zes maanden aan Burgemeester
en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van bewijsstukken, waaruit
die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk ingevulde en onderteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier A, behoorende bij deze bepalingen,
en een authentiek afschrift, of uittreksel van den in de openbare registers
overgeschreven titel, hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer
der overschrijving vermeldt.
Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is gedaan,
alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in acht is
genomen, kan door den erfpachter aan het feit van den overgang geenerlei
rechtsgevolg tegenover de Gemeente worden ontleend.

artikel 13
1

 anneer het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn bezwaard,
W
zal door den hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven
borderel aan Burgemeester en Wethouders worden getoond, met overgifte
van een authentiek afschrift der akte van hypotheekverleening, alsmede een
afschrift van het borderel en een verklaring, opgemaakt volgens formulier B,
behoorende bij deze bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt, het te
zijnen behoeve in de artt. 6, 3de en 8ste lid, 16, 4de en 8ste lid, 17, 3de en
4de lid, 23,2de lid, en 24 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, het in
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2

art. 25 bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten en zich verbindt, na
beëindiging van het erfpachtsrecht het royement der hypotheek te bevorderen.
De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van toepassing zijn
ten opzichte van hypotheekhouders, door wie de in het vorige lid genoemde
stukken niet zijn getoond en ingeleverd.

artikel 14
1

2

3

 an het erfpachtsrecht kan een einde worden gemaakt op het tijdstip van
A
afloop van een der termijnen, aangegeven in het 2de lid van art. 6:
a.	door opzegging van de zijde der Gemeente, indien de Gemeenteraad bij
een besluit, ten minste 4 jaar vóór afloop van dien termijn te nemen, heeft
beslist, dat aan het in erfpacht uitgegeven goed een andere bestemming
zal worden gegeven of wijziging in den vorm, in de indeeling of in de soort
der bebouwing van het goed gewenscht is;
b.	door opzegging van de zijde van den erfpachter, indien deze binnen 1 jaar
na ontvangst der kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van art. 6, ter kennis
van Burgemeester en Wethouders heeft gebracht, dat, met het oog op de
wijziging der bepalingen, voortduring van het erfpachtsrecht door hem niet
wordt gewenscht.
Bij gebreke van een kennisgeving van de zijde des erfpachters, als bedoeld in
het vorige lid, onder b, zal het erfpachtsrecht worden geacht voort te duren
onder de ter kennis van den erfpachter gebrachte bepalingen tegen een
pachtsom, als zal worden vastgesteld ingevolge het 7de lid van art. 6.
Bij het doen eindigen van het recht, ingevolge het bepaalde in het 1ste lid van
dit artikel, zal binnen 1 maand na afloop van den loopenden termijn het in
erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld.

artikel 15
1

2

276

 nverminderd het bepaalde in art. 14 kan aan het erfpachtsrecht te allen tijde
O
bij raadsbesluit een einde worden gemaakt:
a.	indien de Gemeenteraad oordeelt, dat de Gemeente, voor een werk, dat
volgens zijn besluit van algemeen nut is, de beschikking over het in
erfpacht uitgegeven goed moet hebben;
b.	in het belang der volkshuisvesting, mits uit het daartoe te nemen besluit
van den Gemeenteraad blijkt, dat het betreft verbetering van
stadsgedeelten of verkrijging van de beschikking over ongebouwde of
gebouwde eigendommen, ten einde uitvoering te kunnen geven aan een
in het belang der volkshuisvesting vastgesteld bouwplan of aan een plan
van uitbreiding.
Het raadsbesluit, bedoeld in den aanhef der eerste alinea van dit artikel, stelt

den datum vast, waarop het in erfpacht uitgegeven goed met de opstallen ter
vrije beschikking van de Gemeente moet worden gesteld. Tusschen
laatstbedoelden datum en de dagteekening van het raadsbesluit, zal ten
minste een termijn van 6 maanden moeten liggen.

artikel 16
1

 nverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan een der
O
bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het erfpachtsrecht bij
besluit van den Gemeenteraad worden vervallen verklaard:
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van 6 maanden – of
zoolang de bebouwing niet voltooid is, met inachtneming van de
voorschriften en overeenkomstig de teekeningen, in art. 8, onder a,
vermeld, gedurende een tijdsverloop van 1 maand – in gebreke is
gebleven, het door hem ter zake van de erfpacht verschuldigde te voldoen,
en hij tot betaling bij deurwaarders-exploit is aangemaand;
b.	indien de erfpachter, na bij deurwaarders-exploit te zijn aangemaand,
nalatig blijft:
		1°	den grond, indien deze ter bebouwing is aangewezen, te bebouwen,
met in achtneming van de wettelijke voorschriften en de bepalingen
der akte;
		 2°	bij slooping of bij het geheel of gedeeltelijk te niet gaan van den
opstal, dezen te herbouwen, met inachtneming van de wettelijke
voorschriften en de bepalingen der akte;
c.	ingeval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met hetgeen
voorgeschreven is, wordt voortgezet, niettegenstaande bij deurwaardersexploit is aangezegd zoodanig gebruik te staken;
d.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van het
bepaalde in art. 9, onder f, en op die splitsing goedkeuring niet alsnog
wordt verkregen, nadat de overtreding van genoemd voorschrift bij
deurwaarders-exploit aan den erfpachter is aangezegd;
e.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad, dat de
bepalingen van het erfpachtscontract niet op het erfpachtsrecht van
toepassing zijn en deze na een aan den erfpachter bij deurwaarders-exploit
beteekende sommatie daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
2
De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten van den
erfpachter, tenzij de erfpachter bij het verzet, bedoeld in het 5de lid van dit
artikel, in het gelijk wordt gesteld.
3
Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den Gemeenteraad
niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3 maanden na
beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, onder a,
b, c, d en e.
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4

5

6

7

8

9

 an de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
V
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, aan
het door hen, ingevolge art. 1231 jo. art. 1234 van het Burgerlijk Wetboek,
gekozen domicilie.
Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in de gronden,
waarop het steunt.
Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen bindend
advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld in het 3de lid van
dit artikel, te loopen van den dag, waarop het advies ter kennis van den
erfpachter is gebracht.
De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat deze bij
hem is ingekomen.
Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den erfpachter,
door een der ingeschreven hypotheekhouders of door derden wordt
weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien, waarop door den Raad
de voordracht in behandeling wordt genomen, en tevens zijn voldaan de
kosten van de exploiten, en die, welke zijn verbonden aan het uitbrengen van
een advies door deskundigen, zal hiervan door Burgemeester en Wethouders
worden kennis gegeven aan den Gemeenteraad, door wien de in het 3de lid
van dit artikel bedoelde voordracht alsdan buiten verdere behandeling zal
worden gesteld.
Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken, stelt den
datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije beschikking van de
Gemeente moeten worden gesteld en wordt geacht, volledig bewijs op te
leveren van het bestaan van een der feiten, genoemd in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede van het vervuld zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld,
welke feiten ieder voor zich zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.

artikel 17
1

2
3
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 nverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de Gemeente te
O
allen tijde het recht, in de gevallen in het 1ste lid van het voorgaande artikel
onder a, b, c, d en e omschreven, de ontbinding der overeenkomst of de
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in
rechte te vragen.
In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid, van het
Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van

4

het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, zal niet kunnen
worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden na beteekening van een
exploit, als bedoeld in het 1ste lid van art. 16, onder a, b, c, d en e, gedurende
welken termijn de erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de
lid van art. 16, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in
het 1ste lid van dat artikel, worden gedragen overeenkomstig de bepaling van
het 2de lid van dat artikel, terwijl aan de hypotheekhouders, in het 4de lid van
dat artikel bedoeld, een kennisgeving zal worden gedaan, als aldaar nader is
omschreven.
De grond van de voorgenomen ontbinding of vervallenverklaring zal onder de
in het 8ste lid van art. 16 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht in kracht van
gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle kosten zullen
zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping van rechterlijke
tusschenkomst, mocht hebben beloopen.

artikel 18
	Indien het erfpachtsrecht op één der wijzen als bedoeld in de artt. 14, 15, 16
en 17 is geëindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 19
1

2

Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 16 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 17 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd, zal de
Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke inschrijving een
in alle opzichten gelijk recht op den grond en den opstal verkoopen, als door
den erfpachter, wiens recht is geëindigd, daarop kon worden uitgeoefend en
eindigende op hetzelfde tijdstip, als waarop diens recht zou zijn geëindigd.
Indien zich in openbare veiling of bij publieke inschrijving voor zoodanig recht
geen kooper opdoet, zal de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde
uitgifte zijn ontheven zonder tot eenige uitkeering gehouden te zijn.

artikel 20
1

 ij het eindigen van het erfpachtsrecht in één der gevallen, bedoeld bij art. 14,
B
1ste lid, onder a en b, of 15, 1ste lid, onder a en b, wordt door deskundigen
het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal vertegenwoordigt,
waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde van het perceel,
verminderd met de waarde van den grond, met dien verstande, dat het bedrijf,
hetwelk eventueel in dien opstal wordt uitgeoefend, niet van invloed op de
taxatie zal zijn.
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2

 ij de vaststelling van de waarde van den opstal wordt mede geen rekening
B
gehouden met een nieuwbouw, verbouw of herbouw, welke heeft plaats
gevonden, nadat ter kennis van den daarbij betrokken erfpachter is gebracht,
dat bij besluit van den Gemeenteraad het voornemen is uitgesproken, ten
aanzien van zijn recht gebruik te maken van de bevoegdheid, aan de
Gemeente gegeven bij art. 14, 1ste lid, onder a, en tijdens den loopenden
termijn ook werkelijk van die bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, met dien
verstande, dat zoodanig raadsbesluit nimmer de vergoeding voor een
nieuwbouw, verbouw of herbouw zal kunnen uitsluiten, welke is verricht vóór
het aanbreken van het laatste 10-jarig tijdvak van den voor het betrekkelijke
bouwblok loopenden erfpachtstermijn.

artikel 21
1

2

280

 et bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt verminderd
H
met al datgene, wat nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder eventueel begrepen de kosten der exploiten, bedoeld in het 1ste
lid van art. 16.
De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 19, wordt door
Burgemeester en Wethouders verminderd met hetgeen verschuldigd is wegens
achterstalligen canon en daarop gevallen kosten, met alle kosten, verbonden
aan den aldaar bedoelden verkoop, alsmede met de kosten, voorafgaande aan
en in verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke ontbinding der
erfpachtsovereenkomst gemaakt.

artikel 23
1

2

3

 e uitkeering, bedoeld in art. 22, geschiedt onder voorbehoud nochtans van
D
het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen volledige kwijting aan den
erfpachter, wiens recht is geëindigd.
Indien het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheken zijn bezwaard, zullen
de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht hebben op de
uitkeering, bedoeld in art. 22, tot een bedrag, als aan ieder van hen zou
toekomen, indien het gold een verdeeling van den koopprijs in geval van
executie van het erfpachtsrecht en de opstallen, gelijk dit bedrag door
Burgemeester en Wethouders zal worden vastgesteld. De erfpachter zal op het
overblijvende bedrag recht hebben.
Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het terrein en
de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente zijn gesteld.

artikel 24
1

2

Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen bij de artt. 14, 15, 16 en 17
voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een rechtshandeling verricht,
waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van hypotheekhouders eindigt, is zij
tegenover dezen gehouden tot vergoeding van de kosten, schaden en
interessen, voortspruitende uit het eindigen van het erfpachtsrecht.
De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien zij een
erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend erfpachtsrecht begrepen is,
niet verwerpt.

artikel 22

artikel 25

	Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente uitgekeerd:
a.	in het geval, bedoeld bij art. 14, 1ste lid, onder a, het zuiver bedrag,
berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20, 1ste lid jo art. 21, 1ste lid;
b.	in het geval, bedoeld bij art. 14, 1ste lid, onder b, 80 % van het zuiver
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20, 1ste lid jo art. 21,
1ste lid;
c.	in de gevallen, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, onder a en b, het zuiver
bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20, 1ste lid jo art. 21,
1ste lid, vermeerderd met 10 %;
d.	in het geval, bedoeld bij de artt. 16 en 17, het zuiver bedrag, berekend
ingevolge het bepaalde bij art. 21, 2de lid.

	Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en erfpachter,
alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan schriftelijk moet
blijken, zal:
a.	een wijziging in de algemeene bepalingen in werking kunnen treden
zonder inachtneming van den termijn, bedoeld in het 2de lid van art. 6;
b.	een herziening der erfpachtsom kunnen geschieden zonder tusschenkomst
van deskundigen en in werking treden zonder inachtneming van den
termijn, bedoeld in het 9de lid van art. 6;
c.	een taxatie van de waarde van den opstal, als nader omschreven in art. 20,
kunnen geschieden zonder tusschenkomst van deskundigen;
d.	een wijziging kunnen worden gebracht in de algemeene en bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte onderscheidenlijk toepasselijk zijn
verklaard en gesteld.
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artikel 26
1
2

3

4

5

6

7

8
9

10

11
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 oo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is uitgegeven,
Z
sprake is van deskundigen, wordt daaronder verstaan een aantal van drie.
De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van Burgemeester
en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid tusschen Burgemeester en
Wethouders eenerzijds en den erfpachter, ten behoeve van wiens goed de
aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na dagteekening van de
aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen 6 weken na genoemde
dagteekening één deskundige moeten zijn aangewezen door ieder der
partijen.
De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na dagteekening
van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel genoemd, een derden
deskundige hebben aan te wijzen.
De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt schriftelijk ter
kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van een deskundige door
den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van de Gemeente gebracht. Van de
aanwijzing van den derden deskundige wordt schriftelijk kennis gegeven
gelijktijdig aan de Gemeente en aan den erfpachter.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel door den
erfpachter de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter kennis van de
Gemeente is gebracht, geschiedt diens aanwijzing, alsmede die van den
derden deskundige, zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de aanwijzing
van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht overeenkomstig de
laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel, geschiedt de aanwijzing van den
derden deskundige zoo spoedig mogelijk door den Gemeenteraad.
Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden gebracht
binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden deskundige.
Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan, worden
zoo spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden termijn door den
Raad drie nieuwe deskundigen benoemd.
De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden gedragen:
1	voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft door den
erfpachter, in de gevallen bedoeld in art. 6, 6de lid, en art. 20.
2	ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen, welke zullen
beslissen volgens het beginsel ,,op kosten van ongelijk’’, in het geval,
bedoeld in art. 16, 6de lid.
Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot beoordeeling van
feiten of omstandigheden, welke meer erfpachters, wier goederen in één

12

bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk betreffen, zullen deze erfpachters door
Burgemeester en Wethouders worden opgeroepen ten einde hun
medewerking te verleenen tot de benoeming van een deskundige van de zijde
dier erfpachters.
De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde geval
de medewerking wordt verleend en de benoeming, alsmede de verdeeling der
kosten, geschieden, wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld bij
besluit, hetwelk in het Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 27
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming uit krachte van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 28
	Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt verwezen, zal de
Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of gerechtelijke aanmaning
gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds in gebreke zijn enkel door het
verloop van den termijn.

artikel 29
1

2
3

 oo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden,
Z
stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden ingeleverd, wordt
van die inlevering door of namens hen een bewijs afgegeven.
Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden getoond, zal aan de
Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden tegengeworpen.
In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen
Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde termijnen voor
inlevering van stukken of afwijking van de bij deze bepalingen behoorende
formulieren toestaan.
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FORMULIER A*
artikel 30
1

2

3

 ij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den erfpachter ter
B
zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd, verbeurt deze, hetzij hij de
erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het erfpachtsrecht door de Gemeente is
verleend, hetzij hij deze krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht
is opgevolgd, een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te
bepalen boete tot een maximum van twintig maal het bedrag van den canon
ten bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na daartoe
strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
Een boete, als in het 1ste lid van dit artikel bedoeld, kan door Burgemeester
en Wethouders kwijtgescholden, of indien deze reeds is betaald, gerestitueerd
worden, indien daarvoor naar hun meening reden aanwezig is.
Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit artikel, kan
de erfpachter in beroep komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is
bevoegd, bij zijn beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag
der opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid van dit
artikel, te loopen van den dag der beslissing door den Gemeenteraad af.

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht
het onroerend goed, bij het kadaster bekend als gemeente
, Sectie

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

deel

opgemaakt den

,

, N°.

,

voor Notaris

Amsterdam, den

	Alle kosten en rechten, vallende op een uitgifte of een splitsing van een
erfpachtsrecht, waaronder begrepen die van het aan de Gemeente te
verstrekken, op zegel gestelde afschrift der akte, en alle kosten en rechten der
kadastrale opmeting van het onroerend goed, zullen door den erfpachter
worden gedragen.

, N°.

Gemeenteraad, van 12 December 1934, een akte van wijziging is

	Voor zoveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft plaats
gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere bevoegdheid
is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het recht der Gemeente,
alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke haar ten dienste staan of
toekomen, aan te wenden of in te stellen, voor zoover deze bevoegdheid niet
uitdrukkelijk is beperkt.

artikel 33

,

voor voortdurende erfpacht, gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van den

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

	Ter zake van de erfpacht moet door den erfpachter bij de akte van uitgifte
domicilie worden gekozen binnen de gemeente Amsterdam. Het staat den
erfpachter steeds vrij, in de plaats van een vroeger gekozen domicilie een
ander binnen de gemeente Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de
Gemeente worde kennis gegeven bij deurwaarders-exploit.

, N°.

ten aanzien van welk recht ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen

artikel 31

artikel 32

, in deel

uit krachte van: (omschrijving van den titel)

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden
als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de
akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichtingen, welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter
voortvloeien, sedert den
				
hem ondergeteekende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergeteekenden.
Amsterdam, den

*
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FORMULIER B*
De ondergeteekende(n)
(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den

,

voor den Notaris

,

Algemeene bepalingen voor
voortdurende erfpacht 1915

ingeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, deel

, No.

,

houder(s) van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door
de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den
voor den Notaris
aan

, op het onroerend goed, bij het Kadaster

bekend als gemeente

, Sectie

, No.

,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, No.

, ten aanzien

van welk recht ingevolge art. 7 der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van 12
December 1934, een akte van wijziging is opgemaakt den

Deze Algemeene bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van
de Gemeente bij zijn besluit van 8 december 1915 nummer 1271
en gehecht aan de notariële akten van depot en met die akten
overgeschreven ten hypotheekkantore te Amsterdam op tien
maart negentienhonderdzestien in deel 2093 nummer 17, gewijzigd
en aangevuld bij Raadsbesluiten van 26 maart 1924 nummer 183,
overgeschreven op 10 oktober negentienhondervierentwintig
in deel 2501 nummer 120 en van 1 juni 1927 nummer 452,
overgeschreven op zeven juni negentienhonderdzevenentwintig in
deel 262 nummer 96.

,

voor den Notaris

, overschreven

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam,
den

, in deel

, No.

,

en op de op dat goed staande
		verzoekt,
opstallen,
onder overlegging der stukken, genoemd in
		verzoeken
art. 13, de bedingen ten gehoeve van hypotheekhouders vervat in de
artt. 6, 3de en 8ste lid, 16, 4de en 8ste lid, 17, 3de en 4de lid, 23, 2de lid
en 24 en, voorzoover hij eerste hypotheekhouder is, 25 der Algemeene
bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van den
Gemeenteraad van 12 December 1934 te zijnen(hunnen) aanzien van toepassing te achten.
Hij verbindt
zich om, in geval van doorhaling van een inschrijving
Zij verbinden
daarvan kennis te geven aan het Gemeentebestuur.
Hij verbindt
zich om, indien het erfpachtsrecht zal zijn geëindigd
Zij verbinden
en daarvan aanteekening is gedaan in de openbare registers, onverwijld
te bevorderen, dat de hypothecaire inschrijving wordt doorgehaald.
Amsterdam, den
*
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ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR
VOORTDURENDE ERFPACHT 1915
artikel 1 - Aard van het recht
		

Het onroerend goed wordt in voortdurende erfpacht uitgegeven.

artikel 2 - Akte van uitgifte
(1ste lid) 	De uitgifte geschiedt bij notarieele akte ingevolge een daartoe
strekkend besluit van den Gemeenteraad, hetwelk aangeeft:
		
a.	de bestemming van het goed en den eventueel daarop te stichten
opstal;
		
b. de jaarlijksche pachtsom;
		
c.	de algemeene alsmede de bijzondere bepalingen, waartoe de
uitgifte aanleiding geeft;
		
d.	de grenzen van het bouwblok, waarin het uit te geven goed is
gelegen;
		
e.	en datum, waarop het eerste terrein in dat bouwblok gelegen, werd
uitgegeven.
(2de lid) 	De Gemeente is bij de eerste uitgifte van het goed jegens den
erfpachter tot vrijwaring gehouden in de gevallen en met de gevolgen
als in het Burgerlijk Wetboek ten aanzien van den verkooper is bepaald.
(3de lid) 	Een door partijen voor echt erkende en ten bewijze daarvan door haar
geteekende kaart van het uit te geven goed, gelijk het is gelegen in het
bouwblok in het 1ste lid, sub d, bedoeld, wordt aan de akte van uitgifte
vastgehecht.

artikel 3 - Waarborgsom
(1ste lid) 	Hij, die een aanvraag doet, om onroerend goed in erfpacht te bekomen,
stort, alvorens Burgemeester en Wethouders de voordracht bij den
Gemeenteraad indienen, in de gemeentekas een waarborgsom,
waarvan het bedrag door Burgemeester en Wethouders bepaald wordt
op éénmaal of tweemaal de jaarlijksche pachtsom, zooals deze voor
dien grond in overeenstemming tusschen Burgemeester en Wethouders
eenerzijds en den aanvrager anderzijds is vastgesteld.
(2de lid) 	De gestorte som zal ten behoeve van de Gemeente zijn verbeurd,
indien de aanvrager, door Burgemeester en Wethouders opgeroepen,
om tot het verlijden der erfpachtsakte mede te werken, op die
oproeping niet verschijnt of wel verklaart, tot die medewerking niet
bereid te zijn.

288

(3de lid) 	Met uitzondering van het geval, bedoeld in het vorige lid, wordt de
gestorte som teruggegeven bijaldien de erfpacht niet wordt verleend.
(4de lid) 	Heeft de aanvrager tot het verlijden der akte medegewerkt, dan strekt
de gestorte som ter voldoening van de pachtsom voor het eerste jaar of
voor de eerste twee jaren, naar gelang één- of tweemaal het bedrag van
de jaarlijksche pachtsom als waarborg is gestort.
(5de lid) 	Is in het raadsbesluit, waarbij tot de uitgifte werd besloten, de pachtsom
per vierkanten meter bepaald en blijkt bij de kadastrale opmeting van
het terrein, dat dit grooter of kleiner is dan ingevolge de
overeenstemming in het 1ste lid bedoeld is aangenomen, dan moet het
te weinig gestorte op eerste aanmaning van Burgemeester en
Wethouders worden bijbetaald of zal het te veel betaalde teruggegeven
worden.

artikel 4 - H
 oofdelijke aansprakelijkheid van gezamenlijke
erfpachters
		Indien het erfpachtsrecht aan meerdere personen toekomt, is ieder van
hen hoofdelijk aansprakelijk voor de naleving der bepalingen, welke
ingevolge de akte van uitgifte voor die erfpacht gelden.

artikel 5 - W
 ijziging der algemeene bepalingen en haar
inwerkingtreding
(1ste lid) 	De algemeene bepalingen, waaronder is uitgegeven, kunnen ten allen
tijde door den Gemeenteraad worden herzien.
(2de lid) 	Wijzigingen, overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid tot
stand gekomen, treden bouwbloksgewijze in werking en wel voor de
eerste maal op het tijdstip, waarop een termijn van 75 jaar is verloopen,
sinds het eerste terrein in dat bouwblok in voortdurende erfpacht werd
uitgegeven en vervolgens telkenmale na een termijn van 50 jaar.
(3de lid) 	Ten minste vier jaar voor afloop van een termijn, als in het voorgaande
lid bedoeld, wordt den erfpachter en den hypotheekhouders op het
erfpachtsrecht en de opstallen – den laatsten aan het door hen
ingevolge art. 1231 jo. 1234 van het Burgerlijk Wetboek gekozen
domicilie – kennis gegeven van de wijzigingen in de bepalingen, welke
gedurende den volgenden termijn voor zijn recht van kracht zullen
worden.
(4de lid) 	Ten aanzien van een erfpachter, aan wien een kennisgeving, als in het
voorgaande lid bedoeld, niet is gedaan, wordt geacht in de bepalingen
geen wijziging te zijn gebracht.
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artikel 6 - Wijziging der pachtsommen en haar inwerkingtreding
(1ste lid) 	De jaarlijksche pachtsommen, waarvoor de terreinen in één bouwblok
gelegen zijn uitgegeven, worden herzien telkenmale in het jaar,
voorafgaande aan het laatste jaar van de termijnen in het 2de lid van
art. 5 bedoeld.
(2de lid) 	De herziening der pachtsommen geschiedt door deskundigen, welke
daarbij rekening zullen houden met de wijziging der bepalingen,
opgenomen in de kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van art. 5; door
de deskundigen zal van hun bevindingen een gemotiveerd procesverbaal aan het Gemeentebestuur worden ingezonden.
(3de lid) 	De nieuwe pachtsommen worden vastgesteld op het cijfer, door de
deskundigen als resultaat der herziening te bepalen.
(4de lid) 	Het bedrag der pachtsom, voor den eerstvolgenden termijn
vastgesteld, wordt zoo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van den
erfpachter en van den hypotheekhouder op het erfpachtsrecht en de
opstallen, aan het door deze ingevolge art. 1231 jo. 1234 van het
Burgerlijk Wetboek gekozen domicilie.
(5de lid) 	De nieuwe pachtsommen treden in werking telkenmale bij den
aanvang van de termijnen, bedoeld in het 2de lid van art. 5.

artikel 7 - Notarieele akte van wijziging bij den aanvang van een
nieuwen termijn
(1ste lid) 	Binnen 6 maanden na dagteekening der kennisgeving, bedoeld in het
4de lid van art. 6 worden de wijzigingen in de pachtsom en in de
bepalingen, gelijk deze voor den eerstvolgenden termijn zullen
gelden, bij notarieele akte geconstateerd.
(2de lid) 	Tot het opmaken dezer akte zal door den erfpachter medewerking
worden verleend; de kosten dier akte zullen voor de helft door hem,
voor de andere helft door de Gemeente worden gedragen.

inachtneming is voorgeschreven;
c.	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen,
ten genoegen van Burgemeester en Wethouders,behoorlijk te
onderhouden;
			
d.	het onbebouwd blijvend gedeelte van den uitgegeven grond,
voor zijn rekening en ten genoegen van Burgemeester en
Wethouders, af te scheiden en afgescheiden te houden van de
belendingen;
			
e.
te gedoogen:
				 •	dat aan hetgeen op de terreinen zich bevindt worden
aangebracht zoveele electrische geleidingen, draden
isolatoren, muurrozetten en steunijzers (een en ander met
toebehooren), als door Burgemeester en Wethouders wordt
noodig geacht, met dien verstande, dat hieronder niet is
begrepen het aanbrengen van telefoontorens;
				 •	dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten en
steunijzers (een en ander met toebehooren) worden
hersteld of vernieuwd, wanneer dit door Burgemeester en
Wethouders zal worden gelast;
			
f.	al hetgeen ingevolge het bepaalde sub e van dit artikel is
aangebracht, bevestigd te laten.
(2de lid) 	Alle schade, welke een onmiddellijk gevolg is van het aanbrengen,
bestaan, herstellen of vernieuwen der electrische geleidingen, draden,
isolatoren, muurrozetten en steunijzers (een en ander met
toebehooren), zal door de Gemeente, naar haar keuze, op haar kosten
worden hersteld of aan den rechthebbende worden vergoed.
			

artikel 9
			
			

Verplichtingen van den erfpachter

artikel 8
(1ste lid) 	De erfpachter is verplicht:
			
a.	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te
bebouwen en dezen nadien bebouwd te houden, met
inachtneming zoowel van de wettelijke voorschriften als van de
bepalingen, welke bij de uitgifte omtrent de wijze van
bebouwing mochten zijn gemaakt;
			
b.	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting
van opstallen, in acht te nemen hetgeen in dit artikel sub a ter
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Het is den erfpachter niet veroorloofd:
a.	de bestemming van den grond en van den daarop te stichten
opstal te veranderen zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders, welke vergunning
ook voor bepaalden tijd of tot wederopzeggens toe kan worden
verleend;
b.	de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige of
daarop later gebouwde opstallen, hetzij geheel hetzij
gedeeltelijk, te sloopen zonder voorafgaande schriftelijke
vergunning van Burgemeester en Wethouders, aan welke
vergunning de door dat college noodig geachte voorwaarden
kunnen worden verbonden;
c.	op den grond en in hetgeen daarop is of zal worden gebouwd
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eenigerlei inrichting op te richten of bedrijf uit te oefenen,
waarvan, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders,
gevaar, schade of hinder te duchten is, behoudens bijzondere
voorafgaande schriftelijke vergunning van Burgemeester en
Wethouders, welke vergunning ook voor bepaalden tijd of tot
wederopzeggens toe kan worden verleend;
d.	het hem in erfpacht uitgegeven goed te splitsen en zijn recht op
een gedeelte daarvan over te dragen zonder medewerking en
voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Burgemeester en
Wethouders, door wie alsdan de pachtsommen zullen worden
vastgesteld, welke voor ieder der gedeelten zullen moeten
worden voldaan.

artikel 10 - Betaling der pachtsom
(1ste lid) 	Met inachtneming van het bepaalde in het 4de lid van art. 3, geschiedt
de betaling der pachtsom zonder eenige korting uit welken hoofde
ook, bij vooruitbetaling in halfjaarlijksche termijnen, op de vervaldagen
in de akte van uitgifte te bepalen en ter plaatse, door Burgemeester en
Wethouders aan te wijzen.
(2de lid) 	Alle rijks-, provinciale-, gemeente of waterschapslasten, alsmede alle
andere lasten, welke op of ter zake van den eigendom van den grond
worden geheven, komen ten laste van den erfpachter. De lasten, die
de Gemeente voor den erfpachter mocht hebben betaald, komen in
meerdering van den eerstvolgenden te betalen termijn der pachtsom
en worden geacht daarmede een geheel uit te maken.
(3de lid) 	Heeft een betaling van het der Gemeente verschuldigde niet plaats
gehad binnen 14 dagen na den vervaldag, dan zal eene boete
verschuldigd zijn ten bedrage van 1/2 % van den verschuldigden
termijn.
(4de lid) 	Deze boete zal voor elke geheel verloopen periode van 14 dagen,
waarmede de verschuldigde betaling wordt uitgesteld na afloop van
den termijn, gesteld in het voorgaande lid, met 1/4 % van den
verschuldigden termijn worden verhoogd.

artikel 11 - Vrijwaring
			De erfpachter vrijwaart de Gemeente voor alle vergoeding van kosten,
schade en interessen, waartoe zij, ingevolge het bepaalde bij art. 1405
van het Burgerlijk Wetboek, wegens de geheele of gedeeltelijke
instorting van de, op den in erfpacht uitgegeven grond staande
opstallen, mocht worden veroordeeld.
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artikel 12 - Overgang van het erfpachtsrecht
(1ste lid) 	De erfpachter is verplicht zich te onthouden van al datgene, hetwelk
een overgang van het erfpachtsrecht kan veroorzaken of ten gevolge
hebben, waardoor de bepalingen van het erfpachtscontract op dat
erfpachtsrecht niet van toepassing zouden zijn.
(2de lid) 	Overdracht van het erfpachtsrecht, in zijn geheel of voor een
onverdeeld aandeel, splitsing van het erfpachtsrecht, alsmede
scheiding van dat recht tusschen gezamenlijk rechthebbenden zal bij
authentieke akte moeten geschieden.
(3de lid) 	Van overgang van het erfpachtsrecht wordt binnen zes maanden aan
Burgemeester en Wethouders kennis gegeven onder overlegging van
bewijsstukken, waaruit die overgang blijkt, alsmede van een behoorlijk
ingevulde en onderteekende verklaring, opgemaakt volgens formulier
A, behoorende bij deze bepalingen en een authentiek afschrift of
uittreksel van den in de openbare registers overgeschreven titel,
hetwelk ook de dagteekening, het deel en het nummer der
overschrijving vermeldt.
(4de lid) 	Zoolang een kennisgeving, als bedoeld in het voorgaande lid, niet is
gedaan, alsmede indien het voorschrift, vervat in het tweede lid, niet in
acht is genomen, kan doorden erfpachter aan het feit van den
overgang geenerlei rechtsgevolg tegenover de Gemeente worden
ontleend.

artikel 13 - Hypotheken
(1ste lid) 	Wanneer het erfpachtsrecht en/of de opstallen met hypotheek zijn
bezwaard, zal door den hypotheekhouder het in de openbare registers
ingeschreven borderel aan Burgemeesters en Wethouders worden
vertoond, met overgifte van een authentiek afschrift der akte van
hypotheekverleening, alsmede een afschrift van het borderel en een
verklaring, opgemaakt volgens formulier B, behoorende bij deze
bepalingen, waarbij de hypotheekhouder verzoekt het te zijnen
behoeve in de artt. 5, 3de lid, 6, 4de lid, 16, 4de en 8ste lid, 17, 3de
lid, 22, 2de lid, 23 en, voor zoover hij eerste hypotheekhouder is, van
het in art. 24 bepaalde te zijnen aanzien van toepassing te achten.
(2de lid) 	De in het voorgaande lid genoemde artikelen zullen niet van
toepassing zijn ten opzichte van hypotheekhouders, door wie geen
vertooning en inlevering is gedaan van de in het vorige lid genoemde
stukken.
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artikel 14 - Doen eindigen van het recht, te allen tijde
(1ste lid) 	Onverminderd het bepaalde in art. 16 kan aan het erfpachtsrecht ten
allen tijde bij raadsbesluit een einde worden gemaakt:
			
a.	indien de Gemeenteraad oordeelt, voor een werk, dat volgens
zijn besluit van algemeen nut is, de beschikking over het in
erfpacht uitgegeven goed te moeten hebben;
			
b.	in het belang der volkshuisvesting, mits uit het daartoe te nemen
besluit van den Gemeenteraad blijkt, dat het betreft verbetering
van stadsgedeelten of verkrijging van de beschikking over
ongebouwde of gebouwde eigendommen, ten einde uitvoering
te kunnen geven aan een in het belang der volkshuisvesting
vastgesteld bouwplan of aan een plan van uitbreiding.
(2de lid) 	Het raadsbesluit, bedoeld in den aanhef der eerste alinea van dit
artikel, stelt den datum vast, waarop het in erfpacht uitgegeven goed
met de opstallen ter vrije beschikking van de Gemeente moet worden
gesteld. Tusschen laatstbedoelden datum en de dagteekening van het
raadsbesluit, zal ten minste een termijn van 6 maanden moeten liggen.
(3de lid) 	Indien een erfpachtsrecht ingevolge het bepaalde in dit artikel is
geeindigd, zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de
openbare registers.

artikel 15 - Doen eindigen van het recht, aan het einde van
een termijn
(1ste lid) 	Aan het erfpachtsrecht kan een einde worden gemaakt op het tijdstip
van afloop van een der termijnen, aangegeven in het 2de lid van art. 5:
			
a.	door opzegging van de zijde der Gemeente: indien de
Gemeenteraad bij een besluit, ten minste 4 jaar voor afloop van
dien termijn te nemen, heeft beslist, dat aan het in erfpacht
uitgegeven goed een andere bestemming zal worden gegeven
of wijziging in den vorm, in de indeeling of in de soort der
bebouwing van het goed gewenscht is;
			
b.	door opzegging van de zijde des erfpachters: indien deze binnen
1 jaar na ontvangst der kennisgeving, bedoeld in het 3de lid van
art. 5, ter kennis van Burgemeester en Wethouders heeft
gebracht, dat, met het oog op de wijziging der bepalingen,
voortduring van het erfpachtsrecht door hem niet wordt
gewenscht.
(2de lid) 	Bij gebreke van een kennisgeving van de zijde des erfpachters als
bedoeld in het vorige lid, sub b, zal het erfpachtsrecht worden geacht
voort te duren onder de ter kennis van den erfpachter gebrachte
bepalingen tegen een pachtsom, als zal worden vastgesteld ingevolge
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het 3de lid van art. 6.
(3de lid) 	Bij het doen eindigen van het recht, ingevolge het bepaalde in het
1ste lid van dit artikel, zal binnen 1 maand na afloop van den
loopenden termijn het in erfpacht uitgegeven goed met de opstallen
ter vrije beschikking van de Gemeente moeten worden gesteld.
(4de lid) 	Indien een erfpachtsrecht ingevolge het bepaalde in dit artikel eindigt,
zal de Gemeente daarvan aanteekening laten doen in de openbare
registers.

artikel 16 - Vervallenverklaring
(1ste lid) 	Onverminderd de bijzondere straffen, gesteld op niet-voldoening aan
een der bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht gelden, kan het
erfpachtsrecht bij besluit van den Gemeenteraad worden vervallen
verklaard:
			
a.	indien de erfpachter gedurende een tijdsverloop van 6 maanden
– of zoolang de bebouwing niet voltooid is met inachtneming
van de voorschriften en bepalingen in art. 8, 1ste, sub a, vermeld
gedurende een tijdsverloop van 1 maand – in gebreke is
gebleven, het door hem ter zake van de erfpacht verschuldigde
te voldoen, en hij tot betaling bij deurwaardersexploit is
aangemaand;
			
b.	indien de erfpachter, na bij deurwaarders-exploit te zijn
aangemaand, nalatig blijft:
				
1°	den grond, zoo deze ter bebouwing is aangewezen, te
bebouwen,
				
2°	bij slooping of bij het geheel of gedeeltelijk te niet
gaan van den opstal, dezen te herbouwen;
			
c.	ingeval een gebruik van den grond en den opstal in strijd met de
voorgeschreven bestemming wordt voortgezet, niettegenstaande
bij deurwaarders-exploit is aangezegd zoodanig gebruik te
staken;
			
d.	indien het erfpachtsrecht is gesplitst zonder inachtneming van
het bepaalde in art. 9, sub d, en op die splitsing goedkeuring
niet alsnog wordt verkregen, nadat de overtreding van genoemd
voorschrift bij deurwaarders-exploit aan den erfpachter is
aangezegd;
			
e.	indien overgang van het erfpachtsrecht heeft ten gevolge gehad,
dat de bepalingen van het erfpachtscontract niet op het
erfpachtsrecht van toepassing zijn en deze na een aan den
erfpachter bij deurwaarders-exploit beteekende sommatie
daarop niet alsnog van toepassing zijn verklaard.
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(2de lid) 	De exploiten, bedoeld in het voorgaande lid, geschieden op kosten
van den erfpachter, tenzij de erfpachter bij het beroep, bedoeld in het
5de lid van dit artikel, in het gelijk wordt gesteld.
(3de lid) 	Een voordracht, strekkende tot vervallenverklaring, zal aan den
Gemeenteraad niet kunnen worden gedaan binnen een termijn van 3
maanden na beteekening van een exploit, als bedoeld in het 1ste lid
van dit artikel, sub a, b, c, d, of e.
(4de lid) 	Van de beteekening van zoodanig exploit wordt binnen 8 dagen kennis
gegeven aan de hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de
opstallen, aan het door hen, ingevolge art. 1231 jo. 1234 van het
Burgerlijk Wetboek, gekozen domicilie.
(5de lid) 	Tegen zoodanig exploit kan de erfpachter binnen 14 dagen schriftelijk
bij Burgemeester en Wethouders in verzet komen. Dit verzet houdt in
de gronden, waarop het steunt.
(6de lid) 	Burgemeester en Wethouders lokken op dit verzet een voor partijen
bindend advies van deskundigen uit. Wordt daarbij de erfpachter in
het ongelijk gesteld, dan begint de termijn van drie maanden, bedoeld
in het 3de lid van dit artikel, te loopen van den dag, waarop het advies
ter kennis van den erfpachter is gebracht.
(7de lid) 	De voordracht, in het 3de lid van dit artikel bedoeld, wordt door den
Gemeenteraad in behandeling genomen binnen twee maanden, nadat
ze bij hem is ingekomen.
(8ste lid) 	Indien de grond van de voorgenomen vervallenverklaring door den
erfpachter, door een der ingeschreven hypotheekhouders of door
derden wordt weggenomen vóór den dag, voorafgaande aan dien,
waarop door den Raad de voordracht in behandeling wordt genomen,
en tevens zijn voldaan de kosten van de exploiten, en die, welke zijn
verbonden aan het uitbrengen van een advies door deskundigen, zal
hiervan door Burgemeester en Wethouders aan den Gemeenteraad
worden kennis gegeven, door wien de in het 3de lid van dit artikel
bedoelde voordracht alsdan buiten verdere behandeling zal worden
gesteld.
(9de lid) 	Het raadsbesluit, waarbij de vervallenverklaring wordt uitgesproken,
stelt den datum vast, waarop het goed en de opstallen ter vrije
beschikking van de Gemeente moeten worden gesteld en wordt
geacht volledig bewijs op te leveren van het bestaan van een der
feiten, genoemd in het 1ste lid van dit artikel, alsmede van het vervuld
zijn van alle formaliteiten ten deze gesteld, welke feiten ieder voor zich
zullen gelden als ontbindende voorwaarde voor de
erfpachtsovereenkomst.
(10de lid) 	Indien een erfpachtsrecht ingevolge de bepalingen van dit artikel
eindigt is de Gemeente bevoegd, van dat feit aanteekening te laten
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doen in de openbare registers, onder verwijzing naar het raadsbesluit,
in het 1ste lid van dit artikel bedoeld.

artikel 17 - Rechterlijke tusschenkomst
(1ste lid) 	Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel heeft de
Gemeente ten allen tijde het recht, in de gevallen in het 1ste lid van
het voorgaande artikel sub a, b, c, d, of e omschreven, de ontbinding
der overeenkomst of de vervallenverklaring van het erfpachtsrecht met
of zonder schadevergoeding in rechten te vragen.
(2de lid) 	In het geval, in het voorgaande lid omschreven, is art. 1302, 4de lid,
van het Burgerlijk Wetboek toepasselijk.
(3de lid) 	Een vordering tot ontbinding der overeenkomst of tot
vervallenverklaring van het erfpachtsrecht, als in het 1ste lid van dit
artikel bedoeld, zal niet kunnen worden ingesteld binnen een termijn
van 3 maanden na dagteekening van een exploit, als bedoeld in het
1ste lid van art. 16 sub a, b, c, d, of e, gedurende welken termijn de
erfpachter van de bevoegdheid, hem toegekend in het 5de lid van art.
16, kan gebruik maken. De kosten van een exploit, als bedoeld in het
1ste lid van dat artikel, worden gedragen overeenkomstig de bepaling
van het 2de lid van dat artikel, terwijl aan de hypotheekhouders, in het
4de lid van dat artikel bedoeld, een kennisgeving zal worden gedaan,
als aldaar nader is omschreven.
(4de lid) 	De grond van de voorgenomen vervallenverklaring zal onder de in het
8ste lid van art. 16 gestelde bepalingen kunnen worden weggenomen
tot op den dag, waarop het vonnis, strekkende tot ontbinding der
overeenkomst of vervallenverklaring van het erfpachtsrecht in kracht
van gewijsde zal zijn gegaan, mits dan tevens aan de Gemeente alle
kosten zullen zijn vergoed, welke deze, in verband met de inroeping
van rechterlijke tusschenkomst, mocht hebben beloopen.
(5de lid) 	De Gemeente zal bevoegd zijn, van het vonnis, strekkende tot
ontbinding der overeenkomst of tot vervallenverklaring van het
erfpachtsrecht, aanteekening te laten doen in de openbare registers.

artikel 18 - H
 ernieuwde uitgifte van het recht na
vervallenverklaring
(1ste lid) 	Indien het erfpachtsrecht, ingevolge het bij art. 16 bedoelde besluit of
ingevolge de bij art. 17 bedoelde rechterlijke uitspraak is geëindigd,
zal de Gemeente naar haar keuze, in openbare veiling of bij publieke
inschrijving een in alle opzichten gelijk recht op den grond en den
opstal verkoopen, als door den erfpachter, wiens recht is vervallen
verklaard, daarop kon worden uitgeoefend en eindigende op hetzelfde
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tijdstip, als waarop diens recht zou zijn geëindigd.
(2de lid) 	Indien zich in openbare veiling voor zoodanig recht geen kooper
opdoet zal de Gemeente van de verplichting tot hernieuwde uitgifte
zijn ontheven zonder tot eenige uitkeering gehouden te zijn.
Uitkeering door de Gemeente bij einde van het recht

artikel 19 - Taxatie der opstallen
			Bij het eindigen van het erfpachtsrecht in een der gevallen, bedoeld bij
art. 14, 1ste lid, sub a en b, of 15, 1ste lid, sub a en b, wordt door
deskundigen het bedrag vastgesteld van de waarde, welke de opstal
vertegenwoordigt, waaronder te verstaan de gangbare verkoopwaarde
van het perceel, verminderd met de waarde van den grond, met dien
verstande, dat het bedrijf, hetwelk eventueel in dien opstal wordt
uitgeoefend, geenerlei invloed op de taxatie zal oefenen.
Bij de vaststelling van de waarde van den opstal wordt mede geen
rekening gehouden met een nieuwbouw, verbouw, herbouw of
stichting, welke heeft plaats gevonden nadat ter kennis van de daarbij
betrokken erfpachters is gebracht, dat bij besluit van den
Gemeenteraad het voornemen is uitgesproken ten aanzien van hun
rechten gebruik te maken van de bevoegdheid, aan de Gemeente
gegeven bij art. 15 1ste lid sub a, en tijdens den loopenden termijn
ook werkelijk van die bevoegdheid wordt gebruik gemaakt, met dien
verstande, dat zoodanig raadsbesluit nimmer de vergoeding voor een
nieuwbouw, verbouw, herbouw of stichting zal kunnen uitsluiten, welke
is verricht vóór het aanbreken van het laatste 10-jarige tijdvak van den
voor het betrekkelijke bouwblok loopenden erfpachtstermijn.

artikel 20 - Bedrag der uitkeering
(1ste lid) 	Het bedrag, getaxeerd ingevolge het voorgaande artikel, wordt
verminderd met al datgene, hetwelk nog ter zake van de geëindigde
erfpacht is verschuldigd, waaronder eventueel begrepen de kosten der
exploiten, bedoeld in het 1ste lid van art. 16.
(2de lid) 	De opbrengst, te verkrijgen ingevolge het bepaalde bij art. 18, wordt
door Burgemeester en Wethouders verminderd met al datgene,
hetwelk nog ter zake van de geëindigde erfpacht is verschuldigd,
waaronder begrepen alle kosten, verbonden aan den aldaar
bedoelden verkoop, alsmede de kosten, voorafgaande aan en in
verband met de vervallenverklaring of gerechtelijke ontbinding der
erfpachtsovereenkomst gemaakt.
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artikel 21
			Bij het eindigen van het erfpachtsrecht wordt door de Gemeente
uitgekeerd:
			
a.	in de gevallen, bedoeld bij art. 14, 1ste lid, sub a en b, het
zuivere bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20,
1ste lid, vermeerderd met 10 %; in het geval bedoeld bij art. 15,
1ste lid, sub a, het zuiver bedrag, berekend ingevolge het
bepaalde bij art. 20, 1ste lid;
			
c.	in het geval, bedoeld bij art. 15, 1ste lid, sub b, 80 % van het
zuiver bedrag, berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20, 1ste
lid;
			
d.	in het geval, bedoeld bij artt. 16 en 17, het zuiver bedrag
berekend ingevolge het bepaalde bij art. 20, 2de lid.

artikel 22 - Uitbetaling der uitkeering
(1ste lid) 	De uitkeering, bedoeld in art. 21, geschiedt, onder voorbehoud
nochtans van het bepaalde in het 2de lid van dit artikel, tegen
volledige kwijting aan den erfpachter, wiens recht is geëindigd.
(2de lid) 	Wanneer het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn
bezwaard, zullen de hypotheekhouders een zelfstandig vorderingsrecht
hebben op de uitkeering, bedoeld in art. 21 tot een bedrag, als aan
ieder van hen zou toekomen, indien het gold een verdeeling van den
koopprijs in geval van executie van het erfpachtsrecht en de opstallen,
gelijk dit bedrag door Burgemeester en Wethouders zal worden
vastgesteld. De erfpachter zal op het overblijvende bedrag recht
hebben.
(3de lid) 	Geen betaling, als in dit artikel bedoeld, zal geschieden, alvorens het
terrein en de opstallen geheel vrij ter beschikking van de Gemeente
zijn gesteld.

artikel 23 - Vermenging
			Indien de Gemeente, uitgezonderd in de gevallen bij de artt. 14, 15,
16 en 17 voorzien, tot een overeenkomst medewerkt, of een
rechtshandeling verricht, waardoor het erfpachtsrecht ten nadeele van
hypotheekhouders eindigt, is zij tegenover dezen gehouden tot
vergoeding van de kosten, schaden en interessen, voortspruitende uit
het eindigen van het erfpachtsrecht.
			De Gemeente is tot bedoelde vergoeding eveneens gehouden, indien
zij een erfstelling of legaat, waarin een door haar verleend
erfpachtsrecht begrepen is, niet verwerpt.
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artikel 24 - Afwijking van de algemeene erfpachtsregelen bij
onderling goedvinden
			Slechts bij onderlinge overeenstemming tusschen Gemeente en
erfpachter, alsmede den eerst ingeschreven hypotheekhouder, waarvan
schriftelijk moet blijken, zal:
			
a.	een wijziging in de algemeene bepalingen in werking kunnen
treden zonder inachtneming van den termijn, bedoeld in het 2de
lid van art. 5;
			
b.	een herziening der erfpachtsom kunnen geschieden zonder
tusschènkomst van deskundigen en in werking treden zonder
inachtneming van den termijn, bedoeld in het 5de lid van art. 6;
			
c.	een taxatie van de waarde van den opstal, als nader omschreven
in art. 19, kunnen geschieden zonder tusschenkomst van
deskundigen;
			
d.	een wijziging kunnen worden gebracht in de bijzondere
bepalingen, welke bij de uitgifte zijn gesteld.

artikel 25 - Deskundigen
(1ste lid) 	Zoo dikwijls in de bepalingen, waaronder een goed in erfpacht is
uitgegeven, sprake is van deskundigen wordt daaronder verstaan een
aantal van drie.
(2de lid) 	De aanwijzing van deskundigen geschiedt op aanzegging van
Burgemeester en Wethouders, zoo mogelijk in eenstemmigheid
tusschen Burgemeester en Wethouders eenerzijds en den erfpachter,
ten behoeve van wiens goed de aanwijzing plaats vindt, anderzijds.
(3de lid) 	Indien, ter zake van de aanwijzing van deskundigen, partijen niet tot
overeenstemming kunnen geraken binnen één maand na
dagteekening van de aanzegging, bedoeld in het vorige lid, zal binnen
6 weken na genoemde dagteekening één deskundige moeten zijn
aangewezen door ieder der partijen.
(4de lid) 	De beide aldus aangewezenen zullen binnen drie maanden na
dagteekening van de aanzegging, in het 2de lid van dit artikel
genoemd, een derden deskundige hebben aan te wijzen.
(5de lid) 	De aanwijzing van een deskundige door de Gemeente wordt
schriftelijk ter kennis gebracht van den erfpachter. De aanwijzing van
een deskundige door den erfpachter wordt schriftelijk ter kennis van
de Gemeente gebracht. Van de aanwijzing van den derden deskundige
wordt schriftelijk kennis gegeven gelijktijdig aan de Gemeente en aan
den erfpachter.
(6de lid) 	Indien binnen den termijn, gesteld in het 3de lid van dit artikel, door
den erfpachter de aanwijzing van den deskundige niet schriftelijk ter
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kennis van de Gemeente is gebracht, geschiedt diens aanwijzing,
alsmede die van den derden deskundige, zoo spoedig mogelijk door
den Gemeenteraad.
(7de lid) 	Indien binnen den termijn, gesteld in het 4de lid van dit artikel, de
aanwijzing van den derden deskundige niet ter kennis is gebracht
overeenkomstig de laatste zinsnede van het 5de lid van dit artikel,
geschiedt de aanwijzing van den derden deskundige zoo spoedig
mogelijk door den Gemeenteraad.
(8ste lid) 	Het advies der deskundigen moet ter kennis van partijen worden
gebracht binnen twee maanden na de aanwijzing van den derden
deskundige.
(9de lid) 	Zoo dikwijls aan het bepaalde in het voorgaande lid niet is voldaan,
worden zoo spoedig mogelijk na afloop van den aldaar gestelden
termijn door den Raad een drietal nieuwe deskundigen benoemd.
(10de lid) 	De kosten, op een advies van deskundigen vallende, worden
gedragen: voor de helft door de Gemeente en voor de andere helft
door den erfpachter, in de gevallen bedoeld in art. 6, 2de lid, en art.
19; ingevolge een daartoe strekkend advies van die deskundigen,
welke zullen beslissen volgens het beginsel ,,op kosten van ongelijk”,
in het geval, bedoeld in art. 16, 6de lid.
(11de lid) 	Indien een aanwijzing van deskundigen wordt vereischt tot
beoordeeling van feiten of omstandigheden, welke meerdere
erfpachters, wier goederen in één bouwblok zijn gelegen, gezamenlijk
betreffen, zullen deze erfpachters door Burgemeester en Wethouders
worden opgeroepen ten einde hun medewerking te verleenen tot de
benoeming van een deskundige van de zijde dier erfpachters.
(12de lid) 	De wijze, waarop in het bij het voorgaande lid van dit artikel bedoelde
geval de medewerking wordt verleend en de benoeming geschiedt,
wordt door Burgemeester en Wethouders geregeld bij besluit, hetwelk
in het Gemeenteblad zal worden geplaatst.

artikel 26 - Executie
			Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht
uitgegeven gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig
worden ontruimd, zal de Gemeente de ontruiming uit krachte van de
grosse der akte van uitgifte kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 27 - Nalatigheid
			Voor zooveel in de bepalingen, waaronder een erfpachtsuitgifte heeft
plaats gevonden, een termijn is gesteld of naar een termijn wordt
verwezen, zal de Gemeente nimmer tot eenige ingebrekestelling of
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gerechtelijke aanmaning gehouden zijn, doch zal de erfpachter steeds
in gebreke zijn enkel door het verloop van den termijn.

artikel 28 - Inlevering van stukken
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artikel 30
			Voor zooveel in de bepalingen, waaronder de erfpachtsuitgifte heeft
plaats gevonden, aan Burgemeester en Wethouders eenige bijzondere
bevoegdheid is toegekend, laat deze bevoegdheid onaangetast het
recht der Gemeente alle andere rechtsmiddelen of vorderingen, welke
haar ten dienste staan of toekomen, aan te wenden of in te stellen,
voor zoover deze bevoegdheid niet uitdrukkelijk is beperkt.

(1ste lid)	Zoo dikwijls volgens de bepalingen, welke voor het erfpachtsrecht
gelden, stukken aan Burgemeester en Wethouders moeten worden
ingeleverd, wordt van die inlevering door of namens hen een bewijs
afgegeven.
(2de lid) 	Indien zoodanig bewijs van ontvangst niet kan worden vertoond, zal
aan de Gemeente de inlevering van stukken niet kunnen worden
tegengeworpen.
(3de lid) 	In bijzondere gevallen, waarin daartoe naar hun oordeel termen zijn,
kunnen Burgemeester en Wethouders verlenging van de bepaalde
termijnen voor inlevering van stukken of afwijking van de bij deze
bepalingen behoorende formulieren toestaan.

			Ter zake van de erfpacht moet door den erfpachter bij de akte van
uitgifte domicilie worden gekozen binnen de gemeente Amsterdam.
Het staat den erfpachter altijd vrij in de plaats van een vroeger
gekozen domicilie een ander binnen de gemeente Amsterdam te
kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis gegeven bij
deurwaarders-exploit.

artikel 29 - Boete

artikel 32 - Kosten der akte

(1ste lid) 	Bij elke niet-nakoming van een der verplichtingen, welke den
erfpachter ter zake van de hem verleende erfpacht zijn opgelegd,
verbeurt deze, hetzij hij de erfpachter is, aan wien oorspronkelijk het
erfpachtsrecht door de Gemeente is verleend, hetzij hij dezen
krachtens algemeenen of bijzonderen titel in dat recht is opgevolgd,
een door Burgemeester en Wethouders op te leggen en te bepalen
boete tot een maximum van twintig malen het bedrag van den canon
ten bate van de gemeentekas, te betalen binnen één maand na
daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders.
(2de lid) 	Een boete, als in het 1ste lid bedoeld, kan door Burgemeester en
Wethouders kwijtgescholden, of indien ze reeds is betaald,
gerestitueerd worden, wanneer ter zake van dezelfde overtreding de
vervallenverklaring van het recht wordt uitgesproken, hetzij door den
Raad, hetzij door den rechter.
(3de lid) 	Tegen de oplegging eener boete, als bedoeld in het 1ste lid van dit
artikel, alsmede tegen een weigering van Burgemeester en
Wethouders om een opgelegde boete kwijt te schelden in het geval,
bedoeld bij het 2de lid van dat artikel, kan de erfpachter in beroep
komen bij den Gemeenteraad. De Gemeenteraad is bevoegd, bij zijn
beslissing op dit beroep, wijziging te brengen in het bedrag der
opgelegde boete. Wordt de erfpachter in zijn beroep in het ongelijk
gesteld, dan begint de termijn van één maand, gesteld in het 1ste lid
van dit artikel, te loopen van den dag der beslissing door den
Gemeenteraad af.

(1ste lid) 	De akte van erfpachtsuitgifte, alsmede de akten, bedoeld in art. 7 1ste
lid dezer bepalingen, zullen worden verleden ten overstaan van een
van gemeentewege aan te wijzen notaris.
(2de lid) 	Alle kosten en rechten, op een uitgifte vallende, waaronder begrepen
die van het aan de Gemeente te verstrekken, op zegel gestelde
afschrift der erfpachtsakte en alle kosten en rechten der kadastrale
opmeting van het onroerend goed zullen door den erfpachter worden
gedragen.

artikel 31 - Domicilie
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FORMULIER A*
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FORMULIER B*

De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

(naam, beroep, woonplaats)

het onroerend goed bij het Kadaster der gemeente Amsterdam bekend

ingeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te

als Sectie

, No.

uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den

,

voor den Notaris

,

Amsterdam den

, aan

, deel

, No.

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

houder(s) van een hypotheek op het recht van erfpacht, verleend door de

voor den Notaris

gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

Amsterdam, den

, deel

,

voor den Notaris

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
, No.

,

, aan

bekend als Sectie

bepalingen, gelijk deze zijn vastgesteld bij besluit van den gemeente-

ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam der

den

, No.
,

1915, een akte van wijziging is opgemaakt

, overgeschreven
, No.

, ten aanzien van welk

recht ingevolge art. 7 der Algemeene Erfpachtsbepalingen, vastgesteld

voor notaris

bij besluit van den Gemeenteraad, dd.

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam den

,

op het onroerend goed bij het Kadaster der gemeente Amsterdam

ten aanzien van welk recht ingevolge art. 7 der Algemeene Erfpachtsraad, dd.

,

deel

, No.

,

1915, een akte

van wijziging is opgemaakt den

, voor den

Notaris

uit krachte van: (omschrijving van den titel)

, overgeschreven ten kantore van de

Hypotheken en het kadaster te Amsterdam den _______________________,
deel

, en op de op dat goed staande

		verzoekt,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden

, No.

, No.

,

opstallen,

onder overlegging der stukken, genoemd in art. 13

		verzoeken
de bedingen ten behoeve van Hypotheekhouders, vervat in de artt. 5,

als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de

3de lid, 6, 4de lid, 16, 4de en 8ste lid, 17, 3de lid, 22, 2de lid, 23 en, voor

akte van uitgifte van toepassing waren, zoodat alle rechten en verplichin-

zoover hij eerste hypotheekhouder is, 24 der genoemde Algemeene

gen, welke uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter

Erfpachtsbepalingen te zijn/ hun aanzien van toepassing te achten.

voortvloeien, sedert den
				
hem ondergeteekende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergeteekenden.
Amsterdam, den

*

Behoort bij art. 12 der Algemeene Erfpachtsbepalingen.
*
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FORMULIER A*

FORMULIER B*

De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende(n)

(naam, beroep, woonplaats)
verklaart 		 het erfpachtsrecht
dat
, verleend op
verklaren,
een onverdeeld gedeelte in het erfpachtsrecht

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den
voor den Notaris

, No.

in deel

, aan

door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den

,

voor den Notaris
, deel

, No.

,

welk erfpachtsrecht bij akte, verleden den
Notaris

voor den
te

, houder(s) van een hypotheek op

het recht van erfpacht, verleend door de gemeente Amsterdam bij akte,
verleden den

, voor Notaris te

,

in deel

,

, No.

, aan

op het onroerend goed, bij het kadaster der gemeente Amsterdam
bekend als Sectie

, nummer

welk erfpachtsrecht, bij akte verleden den

en overgeschreven ten voormelden hypotheekkantore den
deel

,

, no.

overgeschreven ten gemelden hypotheekkantore den

en overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, ingeschreven ten

kantore van de Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den

het onroerend goed, bij het kadaster der gemeente Amsterdam
bekend als Sectie

ALGEMEENE BEPALINGEN VOOR
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, No.

, is gewijzigd van een tijdelijk in een

voortdurend recht van erfpacht op den grondslag der Algemene

Notaris

voor den
te

en overgeschreven

ten hypotheekkantore te Amsterdam, den deel

, No.

,

is gewijzigd van een tijdelijk in een voortdurend recht van erfpacht, op

Bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij besluit van

den grondslag der Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht,

den Gemeenteraad van Amsterdam, dd. 8 December 1915, No. 1271,

vastgesteld bij besluit van den Gemeenteraad van Amsterdam van 8

uit krachte van: (omschrijving van de titel)

December 1915, No. 1271. en op de op dat goed bestaande opstallen,
verzoekt/verzoeken onder overlegging der stukken, genoemd in art. 13
de bedingen ten behoeve van Hypotheekhouders, vervat in de artt. 5,

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den
, in deel
				 hem ondergeteekende
is overgegaan op
onder dezelfde bepalingen,
				 hen ondergeteekenden

, No.

,

als daarop ten tijde van den overgang ingevolge de bepalingen van de

3e lid, 6, 4e lid, 16, 4e en 8e lid, 17, 3e lid, 22, 2e lid, 23 en, voor zoover
hij/zij eerste hypotheekhouder(s) is art.24 der genoemde Algemeene
bepalingen voor voortdurende erfpacht te zijn/hun aanzien van toepassing te achten.

akte van uitgifte, zooals deze gewijzigd zijn bij bovenvermelde akte
van den

van toepassing waren, zodat alle rechten en

verplichtingen, welke uit de laatstgenoemde akte voor den erfpachter
voortvloeien, sedert den
				
hem ondergeteekende.
komen ten bate en ten laste van
				
hen ondergeteekenden.
Amsterdam, de
*
*
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 ijziging der boete, verschuldigd wegens niet-tijdige betaling der
W
pachtsom voor Gemeentegronden, welke in voortdurende erfpacht
zijn uitgegeven
	Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter Algemeene kennis,
dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 26 Maart 1924 heeft besloten:
te bepalen, dat in afwijking van het daaromtrent bepaalde in art. 10 der
Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld door den
Raad bij zijn besluit van 8 December 1915, No. 1271, van 1 Mei 1924 af, de
boete, verschuldigd wegens niet-tijdige betaling der pachtsom, zal bedragen
een half procent van den verschuldigden termijn, indien de betaling veertien
dagen na den vervaldag niet heeft plaats gehad, en dat deze boete met een
half procent van den verschuldigden termijn zal worden verhoogd voor elke
volle maand, gerekend van het verloop dier veertien dagen, waarmede de
betaling wordt uitgesteld.

Wijziging van de Algemeene bepalingen voor voortdurende
erfpacht
	Burgemeester en Wethouders van Amsterdam brengen ter Algemene kennis,
dat de Gemeenteraad in zijn vergadering van 1 juni 1927 heeft besloten:
I	
de Algemeene bepalingen voor voortdurende erfpacht, vastgesteld bij
raadsbesluit van 8 December 1915, No. 1271, en gewijzigd bij raadsbesluit
van 26 Maart 1924, No. 183, te wijzigen als volgt:
1e
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 et eerste lid van artikel 8 zal worden gelezen als volgt: (1ste lid). De
H
erfpachter is verplicht:
a.	binnen den tijd, bij de akte van uitgifte bepaald, den grond te bebouwen
en dezen nadien bebouwd te houden, met inachtneming zoowel van de
wettelijke voorschriften als van de bepalingen, welke bij de uitgifte omtrent
de wijze van bebouwing mochten zijn gemaakt;
b.	bij lateren herbouw, vernieuwing, verbouw, slooping of stichting van
opstallen, in acht te nemen, hetgeen in dit artikel sub a ter inachtneming is
voorgeschreven;
c.	het niet door bebouwing ingenomen gedeelte van den uitgegeven grond,
binnen den onder a bedoelden termijn, als tuin aan te leggen en
vervolgens als tuin aangelegd te houden en als zoodanig in goeden staat
te onderhouden, een en ander ten genoegen van Burgmeester en
Wethouders;
d.	bijaldien het onder c bedoelde gedeelte van den uitgegeven grond in
verschillende tuinen mocht worden verdeeld, deze onderling af te sluiten
op de door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze en volgens

2e

3e

door hen vooraf in alle opzichten goedgekeurde plannen;
e.	den uitgegeven grond, voor zoover de afsluiting niet plaats heeft door
gevelmuren, binnen den onder a bedoelden termijn, van den openbaren
weg en van de overige belendingen af te sluiten en vervolgens daarvan
afgesloten te houden, een en ander op de door Burgemeester en
Wethouders te bepalen wijze en volgens door hen vooraf in alle opzichten
goedgekeurde plannen;
f.	de onder d en e bedoelde afsluitingen te vernieuwen, zoodra en voor
zoover Burgemeester en Wethouders zulks noodig achten, en wel binnen
een door hen te stellen termijn en volgens door hen vooraf in alle
opzichten goedgekeurde plannen;
g.	de overeenkomstig het bepaalde onder d en e gemaakte alsmede de
eventueel vernieuwde afsluitingen in goeden staat te onderhouden ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders;
h.	den uitgegeven grond en de zich daarop bevindende opstallen, ten
genoegen van Burgemeester en Wethouders, behoorlijk te onderhouden;
i.	te gedoogen:
•• dat aan hetgeen op den uitgegeven grond zich bevindt worden
aangebracht zoovele electrische geleidingen, draden, isolatoren,
muurrozetten en steunijzers (een en ander met toebehooren), als
door Burgemeester en Wethouders noodig wordt geacht, met
dien verstande, dat hieronder niet is begrepen het aanbrengen van
telefoontorens; dat deze geleidingen, draden, isolatoren, muurrozetten
en steunijzers (een en ander met toebehooren) worden hersteld of
vernieuwd, wanneer dit door Burgemeester en Wethouders zal worden
gelast;
j.	al hetgeen ingevolge het bepaalde onder i van dit artikel is aangebracht,
bevestigd te laten;
tusschen de bepalingen onder a en b van art. 9 zal worden ingelascht de
volgende bepaling:
b.	in het op den grond gebouwde verandering te brengen, tenzij daarvoor,
behalve de volgens wettelijke voorschriften vereischte vergunning, de
schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders is verkregen;
tusschen de bepalingen onder c en d van art. 9 zal worden ingelascht de
volgende bepaling:
e.	aan of tegen de afsluiting langs den openbaren weg, bedoeld in art. 8
onder e, alsmede binnen den afstand van 2 M. daarvan, doode
voorwerpen, van welken aard ook, aan te brengen of te plaatsen, tenzij
daarvoor, behalve de volgens wettelijke voorschriften vereischte
vergunning, de schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders
is verkregen;
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4e	
voor de letters b, c en d, geplaatst voor de bepalingen van art. 9, zullen
worden gelezen de letters c, d en f;
II	
te bepalen, dat de onder I vermelde wijzigingen in werking zullen treden
op 1 Juni 1927.

Voorwaarden waarop gronden
in erfpacht kunnen worden
uitgegeven 1896
Voorwaarden waarop gronden in erfpacht kunnen worden
uitgegeven, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 september 1896,
nummer 525, voor zoveel nodig goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland bij hun besluit van 28 oktober 1896,
nummer 29, en gehecht aan de notariële akten van depot en met
die akten overgeschreven ten hypotheek-kantore te Amsterdam
op 22 augustus achttienhonderdachtennegentig in deel 1631
nummer 117.
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VOORWAARDEN WAAROP
GRONDEN IN ERFPACHT KUNNEN
WORDEN UITGEGEVEN 1896
	De Gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 10 Maart 1915 besloten te
bepalen, dat in afwijking van het daaromtrent bepaalde in art. 4 der
voorwaarden, waarop gronden door de Gemeente in erfpacht kunnen worden
uitgegeven, vastgesteld bij raadsbesluit van 23 September 1896, No. 525,
gerekend van 1 Augustus 1914 af de boete, verschuldigd wegens niet-tijdige
betaling der erfpachtsom zal bedragen een half procent van de verschuldigde
termijn, indien de betaling veertien dagen na de vervaldag niet heeft plaats
gehad, welke boete met een half procent van de verschuldigde termijn zal
worden verhoogd voor elke volle maand, gerekend van het verloop dier
veertien dagen, waarmede de betaling wordt uitgesteld.

artikel 3
	De erfpachter mag de op den grond bij den aanvang van zijn recht aanwezige
of daarop later gebouwde opstallen noch geheel noch gedeeltelijk sloopen
zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders. De
erfpachter is verplicht den in erfpacht uitgegeven grond of de daarop zich
bevindende opstallen in behoorlijken staat te onderhouden.

artikel 1 - Duur van het recht en bestemming van het goed

artikel 4 - Termijn van betaling van de pachtsom

	Het onroerend goed wordt tegen eene bij de akte van uitgifte te bepalen
jaarlijksche pachtsom, in den regel voor een tijdvak van ten hoogste vijf en
zeventig jaren, in erfpacht uitgegeven. De bestemming van den grond en van
de daarop te stichten bebouwing, wordt in de akte van uitgifte bepaald.
Zonder schriftelijke vergunning van Burgemeester en Wethouders mag die
bestemmmg niet worden veranderd.

	De pachtsom moet telken jare op den in de akte van uitgifte te bepalen
vervaldag worden voldaan ter plaatse aan te wijzen door Burgemeester en
Wethouders. Heeft de betaling veertien dagen na den vervaldag nog niet
plaats gehad, dan zal een boete verschuldigd zijn ten bedrage van een half
procent van de jaarlijksche pachtsom. Deze boete zal voor elke volle maand
vertraging, gerekend van het verloop dier veertien dagen af, met een half
procent van de jaarlijksche pachtsom worden verhoogd.

artikel 2
	Als waarborg dat de grond zal worden bebouwd, met inachtneming zoowel
van de voorschriften der Politie-verordening als van de bepalingen, welke bij
de uitgifte omtrent tijd en wijze van bebouwing mochten zijn gemaakt, zal de
erfpachter bij of binnen acht dagen na het verlijden van de akte van uitgifte
van het recht, eene som gelijkstaande met tweemaal het bedrag van de
jaarlijksche pachtsom ten kantore van den Gemeente-ontvanger storten.
Bij niet-voldoening aan het in het voorgaande lid bepaalde, zal het
erfpachtsrecht geacht worden niet te zijn verleend, onverminderd de
verplichting van den nalatige tot betaling der kosten van de akte van uitgifte
en tot vergoeding van kosten, schaden en interessen, zoo daartoe gronden
bestaan. De gestorte waarborgsom zal den erfpachter worden terugbetaald,
zoodra de bebouwing van den in erfpacht uitgegeven grond overeenkomstig
de daarvoor geldende voorschriften en bepalingen zal zijn voltooid.
Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd de terugbetaling, hetzij voor het
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geheel of voor een gedeelte, op een vroeger tijdstip te doen plaats hebben.
Indien de bebouwing binnen den tijd, die daarvoor bij de uitgifte mocht zijn
bepaald, niet is voltooid, of bij de bebouwing de voorschriften der
politieverordeningen of de bepalingen, welke bij de uitgifte mochten zijn
gemaakt, niet zijn inachtgenomen, vervalt de waarborgsom ten behoeve der
Gemeente. Bij lateren herbouw, vernieuwing, slooping of stichting van
opstallen heeft de erfpachter behalve deze voorwaarden, de voorschriften der
politieverordeningen en de bepalingen welke bij de uitgifte mochten zijn
gemaakt, in acht te nemen.

artikel 5 - Betaling zonder korting
	De pachtsom moet worden betaald zonder eenige korting uit welke hoofde
ook. In het bijzonder heeft de erfpachter geen recht de korting, bedoeld bij art.
48 der Wet van 26 Mei 1870, Staatsblad nº. 82, toe te passen.
Alle rijks-, provinciale-, gemeente- of waterschapslasten, welke op of ter zake
van den eigendom van den grond worden geheven, komen ten laste van den
erfpachter. De lasten, die de Gemeente heeft betaald, worden haar bij de
eerstvolgende betaling van de pachtsom vergoed.
Bij de betaling van de pachtsom en van de eventueel verschuldigde boete
wordt door den erfpachter eene geteekende verklaring overgelegd,
opgemaakt volgens formulier A behoorende bij deze voorwaarden.
Zonder gelijktijdige vergoeding van de door de Gemeente betaalde lasten van
den grond en overlegging van de in het voorgaande lid bedoelde verklaring,
behoeft de betaling niet te worden aangenomen.
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artikel 6 - Aanwijzing van het goed

artikel 10 - Aanwijzing van één verantwoordelijken persoon

	Het onroerend goed wordt in erfpacht uitgegeven in den staat, waarin het zich
bevindt, met al zulke belendingen, heerschende en lijdende
erfdienstbaarheden en verdere baten en lasten als daaraan verbonden zijn.
Een aan de akte van uitgifte vast te hechten kaart, die door partijen voor echt
erkend en ten blijke daarvan door hen geteekend is, strekt tusschen partijen tot
bewijs zoowel ten aanzien van de grootte als van de grenzen van het in
erfpacht uit te geven goed.

	Overdracht van het erfpachtsrecht, in zijn geheel of voor een onverdeeld
aandeel, alsmede scheiding van het erfpachtsrecht tusschen gezamenlijk
rechthebbenden, zal bij authentieke akte moeten geschieden.

	Wanneer ten gevolge van overgang onder de levenden het erfpachtsrecht
door meerdere personen gezamenlijk wordt verkregen, zal één van de
gezamenlijk rechthebbenden als de tegenover de Gemeente verantwoordelijke
persoon worden aangewezen, aan wien van wege de Gemeente alle exploten
en kennisgevingen kunnen gedaan worden.
	Heeft die aanwijzing niet bij den titel van overgang plaats gevonden, dan
zullen de gezamenlijke rechthebbenden op het erfpachtsrecht haar doen bij
eene authentieke akte, opgemaakt volgens formulier C behoorende bij deze
voorwaarden.
	De akte, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, of een authentiek afschrift
daarvan, zal tegelijk met de in art. 8 genoemde stukken aan Burgemeester en
Wethouders worden ingeleverd.

artikel 8 - Overgang onder de levenden

artikel 11 - Splitsing van den grond

	Ingeval van overgang onder de levenden, (waaronder hier ook scheiding wordt
geacht begrepen te zijn), is de nieuwe verkrijger verplicht, binnen drie
maanden na de overschrijving van zijn titel in de openbare registers, een
authentiek afschrift of uittreksel daarvan – dat ook de dagteekening, het deel
en het nummer der overschrijving moet vermelden – aan Burgemeester en
Wethouders in te leveren.
	Tegelijk met de inlevering van het bedoelde afschrift of uittreksel moet door
den nieuwen verkrijger aan Burgemeester en Wethouders eene geteekende
verklaring worden ingeleverd, opgemaakt volgens formulier B behoorende bij
deze voorwaarden.

	De erfpachter is niet bevoegd, zonder goedkeuring en medewerking van
Burgemeester en Wethouders, den hem in erfpacht uitgegeven grond te
splitsen en zijn recht op een gedeelte daarvan aan derden over te dragen.
Verleenen Burgemeester en Wethouders hunne medewerking bij zulk eene
splitsing, dan worden de rechten en verplichtingen, zoo-wel van den ouden als
van den nieuwen erfpachter van den gesplitsten grond, tegenover de
Gemeente op nieuw geregeld.

artikel 7 - Vorm van overdracht of scheiding

artikel 9 - Aanzuivering van achterstallige pachtsom of boete
	Wanneer, overeenkomstig het bepaalde in het vorige artikel, het erfpachtsrecht
in handen van een nieuwen verkrijger is gekomen, zal deze verplicht zijn, indien
de pachtsom van het afgeloopen erfpachtsjaar (opstaljaar) of de bij de tweede
alinea van art. 5 bedoelde vergoeding wegens door de Gemeente betaalde
lasten nog geheel of gedeeltelijk verschuldigd is of wegens te late betaling van
die pachtsom boete beloopen en nog niet voldaan is, te gelijk met de
inlevering der stukken in het vorig artikel bedoeld, het volle bedrag der
wegens pachtsom, lasten en boete verschuldigde gelden ten kantore van den
Gemeente-ontvanger te betalen.
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artikel 12 - Overgang door overlijden op één persoon
	Wanneer bij het overlijden van den erfpachter het erfpachtsrecht voor het
geheel op één persoon overgaat, zal deze binnen zes maanden na dat
overlijden aan Burgemeester en Wethouders inleveren eene geteekende
verklaring, opgemaakt volgens formulier D behoorende bij deze voorwaarden,
benevens eene verklaring van erfrecht, afgegeven door een notaris, of – indien
het recht krachtens een testament is overgegaan – een authentiek uittreksel uit
dat testament.

artikel 13 - O
 vergang door overlijden op meer dan één
persoon enz
	Wanneer door het overlijden van den erfpachter meerdere personen
gezamenlijk rechthebbenden op het erfpachtsrecht zijn geworden, alsmede
wanneer een rechthebbende op een onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht
is overleden, zal binnen tien maanden na het overlijden aan Burgemeester en
Wethouders worden ingeleverd:
a.	eene verklaring, opgemaakt volgens formulier D behoorende bij deze
voorwaarden, benevens eene verklaring van erfrecht, afgegeven door een
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notaris, of – indien het recht of het onverdeelde aandeel daarin krachtens
een testament is overgegaan – een authentiek uittreksel uit dat testament,
en
b.	eene verklaring bij authentieke akte van alle rechthebbenden op het
erfpachtsrecht, volgens formulier C behoorende bij deze voorwaarden,
waarbij zij één hunner aanwijzen, die in den zin van art. 10 als de tegenover
de Gemeente verantwoordelijke persoon zal gelden.
	De inlevering van deze laatste verklaring zal niet noodig zijn, wanneer binnen
elf maanden na het overlijden het erfpachtsrecht bij authentieke akte tusschen
de gezamenlijk rechthebbenden is gescheiden of door hen is vervreemd en
door dengene op wien het is overgegaan, is voldaan aan het bepaalde in de
artikelen 8 en 10.

artikel 14 - Vervanging van den verantwoordelijken persoon
	Wanneer degene, die door de gezamenlijk rechthebbenden op het
erfpachtsrecht als de tegenover de Gemeente verantwoordelijke persoon in
den zin van art. 10 is aangewezen, het recht van beheer over zijn vermogen
verliest of tot een vrijheidstraf van langer dan één maand wordt veroordeeld,
wanneer op grond van zijne afwezigheid een bewindvoerder is benoemd,
alsmede wanneer de aangewezene bij deurwaarders-exploot aan de Gemeente
heeft te kennen gegeven niet langer als verantwoordelijk persoon te willen
optreden, zullen de gezamenlijk rechthebbenden op het erfpachtsrecht bij
eene authentieke akte, opgemaakt volgens formulier C behoorende bij deze
voorwaarden een ander in zijne plaats als tegenover de Gemeente
verantwoordelijk persoon aanwijzen. Deze akte of een authentiek afschrift
daarvan zal binnen zes maanden na de dagteekening van het bedoelde
exploot of van het vonnis, waaruit blijkt dat een der andere hier genoemde
gevallen aanwezig is, aan Burgemeester en Wethouders worden ingeleverd.
De gezamenlijk rechthebbenden op het erfpachtrecht zijn bevoegd bij
onderling goedvinden den aangewezen verantwoordelijken persoon door een
ander uit hun midden te vervangen. Deze vervanging zal tegenover de
Gemeente eerst van kracht zijn van het oogenblik af waarop eene authentieke
akte, opgemaakt volgens formulier C behoorende bij deze voorwaarden, of
een authentiek afschrift daarvan aan Burgemeester en Wethouders zal zijn
ingeleverd.

artikel 15 - Vervallenverklaring van het recht

den volgens art. 4 bepaalden vervaldag laat verloopen zonder de pachtsom en
de verschuldigde boete ten volle te hebben voldaan, bevoegd bij besluit van
den Gemeenteraad het erfpachtsrecht vervallen te verklaren, zonder dat
daartoe eenige ingebreke-stelling of rechterlijke tusschenkomst zal noodig zijn.
	In het besluit tot vervallenverklaring van het erfpachtsrecht zal de dag worden
vastgesteld, waarop het recht zal geëindigd zijn en de grond met de daarop
staande opstallen ontruimd en ter vrije beschikking van de Gemeente gesteld
zal moeten zijn. Tusschen de dagteekening van het besluit van den
Gemeenteraad en den dag, waarop het erfpachtsrecht eindigt, zal een
tijdsruimte van ten minste drie maanden moeten liggen.
	Van het besluit tot vervallenverklaring van het erfpachtsrecht zal den erfpachter
tweemalen, met een tusschenruimte van ten minste ééne maand, worden
kennis gegeven. De eerste kennisgeving zal binnen veertien dagen na de
dagteekening van het besluit van den Gemeenteraad geschieden. De
kennisgevingen kunnen bij deurwaarders-exploot worden gedaan.
	Wordt vóór den in het besluit van den Gemeenteraad vastgestelden dag,
waarop het erfpachtsrecht eindigt, alsnog aan de verzuimde verplichtingen
voldaan en worden de eventueele kosten van de in het vorig lid bedoelde
kennisgevingen vóór dien dag aan de Gemeente vergoed, dan verliest dat
besluit zijne kracht en wordt het geacht niet genomen te zijn.
	Is die termijn ongebruikt voorbijgegaan, dan is het erfpachtsrecht geëindigd
op den dag, in het Raadsbesluit bepaald. De Gemeente is alsdan bevoegd,
van het geëindigd zijn van het erfpachtsrecht aanteekening te laten doen in de
openbare registers, onder verwijzing naar het Raadsbesluit, houdende
vervallen-verklaring van het erfpachtsrecht, en naar de kennisgevingen in de
derde alinea van dit artikel bedoeld.

artikel 16 - Rechterlijke tusschen komst
	Onverminderd het bepaalde in het voorgaande artikel, heeft de Gemeente te
allen tijde het recht, bij overtreding van eenige bepaling van de akte van
uitgifte of bij niet-voldoening aan eenige bij deze voorwaarden opgelegde
verplichting, de ontbinding der overeenkomst of de vervallen-verklaring van
het erfpachtsrecht met of zonder schadevergoeding in rechte te vorderen.
	Ten minste acht dagen vóór zij van dat recht gebruik maakt, zal de
	Gemeente van het voornemen daartoe aan de ingeschreven hypotheekhouders
op het erfpachtsrecht en de opstallen kennis geven. Deze kennisgeving kan bij
deurwaarders-exploot worden gedaan.

	Onverminderd de speciale straffen op niet-voldoening aan het bepaalde in
eenig artikel dezer voorwaarden gesteld, is de Gemeente zoo dikwijls de
erfpachter niet voldoet aan eenige hem in deze voorwaarden of bij akte van
uitgifte opgelegde verplichting, alsmede ingeval hij zes volle maanden sedert
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artikel 17 - Hypotheken

artikel 20 - Einde van het recht op grond van algemeen nut

	Wanneer het erfpachtsrecht en de opstallen met hypotheek zijn bezwaard, zal
door den hypotheekhouder het in de openbare registers ingeschreven borderel
aan Burgemeester en Wethouders worden vertoond en aan hen worden
ingeleverd een authentiek afschrift der akte van hypotheekverleening, met een
afschrift van het borderel en eene verklaring, opgemaakt volgens formulier E
behoorende bij deze voorwaarden, waarbij de hypotheekhouder te kennen
geeft, van de te zijnen behoeve in deze voorwaarden gemaakte bepalingen
gebruik te maken. Zoolang de vertooning en inlevering dezer stukken niet is
geschied, zullen tegenover dien hypotheekhouder de artt. 16 al.2, 18, 19 en 21
niet van toepassing zijn.

	Indien de Gemeente oordeelt, voor een werk, dat volgens besluit van den
Gemeenteraad van algemeen nut is, de beschikking over het in erfpacht
uitgegeven terrein te moeten hebben, heeft zij de bevoegdheid het
erfpachtsrecht bij besluit van den Gemeenteraad te doen eindigen, zonder dat
daartoe eenige rechterlijke tusschenkomst zal noodig zijn.
	Wordt aan den Gemeenteraad een voorstel tot gebruikmaking van de in dit
artikel aan de Gemeente toegekende bevoegdheid gedaan, dan zal daarvan
door Burgemeester en Wethouders aan den erfpachter worden kennis
gegeven.
	Deze kennisgeving kan bij deurwaarders-exploot worden gedaan. Over een
zoodanig voorstel kan door den Gemeenteraad niet worden beslist, zoolang
niet ten minste ééne maand sedert de in het vorig lid bedoelde kennisgeving is
verstreken. Besluit de Gemeenteraad van de in het eerste lid van dit artikel aan
de Gemeente toegekende bevoegdheid gebruik te maken, dan zal de grond
met de daarop staande opstallen ontruimd en ter vrije beschikking van de
Gemeente gesteld moeten worden vóór of op den eersten Mei van het jaar in
het besluit te bepalen, mits tusschen den dag van de in het tweede lid van dit
artikel bedoelde kennisgeving en den voor de ontruiming vastgestelden
eersten Mei een termijn van ten minste zes maanden ligge.
	Heeft de Gemeente van het haar in dit artikel toegekende recht gebruik
gemaakt, dan zal zij bevoegd zijn van het geëindigd zijn van het erfpachtsrecht
aanteekening te laten doen in de openbare registers, onder verwijzing naar het
Raadsbesluit en naar de kennisgeving in dit artikel bedoeld.

artikel 18 - Recht der Hypotheekhouders bij vervallen van het recht
	Binnen acht dagen na de eerste aan den erfpachter gedane kennisgeving van
het besluit van den Gemeenteraad tot vervallen-verklaring van het
erfpachtsrecht bedoeld bij art. 15 zal de Gemeente gehouden zijn, van dat
besluit kennis te geven aan alle ingeschreven hypotheekhouders op het
erfpachtsrecht en de opstallen, aan het door hen bij het borderel van
inschrijving gekozen domicilie. Deze kennisgeving kan bij deurwaardersexploot worden gedaan. De ingeschreven hypotheekhouders hebben, ingeval
de Gemeente heeft gebruik gemaakt van de haar in art. 15 toegekende
bevoegdheid, het recht aan de op den erfpachter rustende en door dezen
verzuimde verplichtingen, voor zoover zij daartoe bij machte zijn, in zijne plaats
te voldoen. Voldoen zij, of voldoet een hunner, vóór den in het besluit van den
Gemeenteraad vastgestelden dag, waarop het erfpachtsrecht eindigt, aan alle
door den erfpachter verzuimde verplichtingen, dan verliest dat besluit zijne
kracht en wordt het geacht niet genomen te zijn.

artikel 19 - Verkoop van het recht na vervallenverklaring
	Is op den dag, waarop volgens het besluit van den Gemeenteraad tot
vervallenverklaring het erfpachtsrecht eindigt, aan de verzuimde verplichtingen
noch door den erfpachter, noch door één der ingeschreven hypotheekhouders
in zijne plaats voldaan, of is – in het geval van art. 16 – het vonnis tot
ontbinding der overeenkomst, waarbij het erfpachtsrecht werd verleend, of tot
vervallenverklaring van dit recht in kracht van gewijsde gegaan, dan behoort
het in erfpacht uitgegeven onroerend goed met de opstallen in vollen en vrijen
eigendom aan de Gemeente, zonder dat deze tot eenige vergoeding
gehouden is en onverminderd het recht der Gemeente op schadevergoeding,
zoo daartoe termen zijn.
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artikel 21 - Schadevergoeding in het geval van art. 20
	Wanneer het erfpachtsrecht krachtens het bepaalde in het voorgaande artikel
eindigt, zal aan de daarop rechthebbenden eene schadevergoeding worden
uitgekeerd, waarvan het bedrag – tenzij de erfpachter, de Gemeente en de
hypotheekhouders het daarover onderling eens worden – bepaald zal worden
door drie deskundigen, te benoemen door partijen. Indien partijen het over de
benoeming niet eens kunnen worden, zal één deskundige worden benoemd
door de Gemeente en één door den erfpachter en zullen de beide aldus
gekozenen een derde benoemen. De benoeming van een deskundige door
den erfpachter zal moeten geschieden binnen 14 dagen nadat dezen zal zijn
kennis gegeven van de benoeming van een deskundige door de Gemeente
gedaan; de benoeming van den derden deskundige zal moeten geschieden
binnen een maand na die kennisgeving. De uitspraak der deskundigen moet
worden gedaan binnen een maand na de benoeming van den laatstbenoemde.
Wordt één dezer termijnen niet in acht genomen, dan heeft de Gemeente het
recht alle drie deskundigen aan te wijzen.
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	De deskundigen zullen bij de taxatie van de waarde der opstallen van het
erfpachtsrecht de verkoopwaarde van een en ander in aanmerking nemen, en
daarbij in het bijzonder letten op den tijd, dien het recht nog zou geduurd
hebben.
	De schadevergoeding wordt door hen vastgesteld op tien procent boven de
aldus getaxeerde waarde van het recht en de opstallen. De ingeschreven
hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen zullen een gelijk recht
kunnen doen gelden als aan ieder van hen, gold het eene verdeeling tusschen
hen van den koopprijs, ingeval van executie van het erfpachtsrecht, zou
toekomen. De erfpachter zal slechts op het daarna overblijvende bedrag recht
hebben.
	Geene uitbetaling, hoegenaamd en aan wien ook, zal plaats hebben, zoolang
niet de erfpachter, zoowel als de ingeschreven hypotheekhouders, allen zonder
uitzondering, schriftelijk, bij eene verklaring, opgemaakt volgens Formulier F,
behoorende bij deze voorwaarden, aan Burgemeester en Wethouders hebben
te kennen gegeven, met de in de verklaring omschreven verdeeling der
opbrengst zonder eenig voorbehoud genoegen te nemen, of zoo-lang niet bij
rechterlijk vonnis, in kracht van gewijsde gegaan, alle geschillen beslecht zijn,
die ter zake der verdeeling of der uitbetaling mochten zijn gerezen.
	In geen geval zal eenige uitbetaling, hoe ook genaamd en aan wien ook, plaats
hebben, zoolang niet is voldaan aan het bepaalde in het vierde lid van art. 20.
De kosten, op de uitspraak der deskundigen vallende, zullen door de
Gemeente worden gedragen.

artikel 22 - Einde van den erfpachtstermijn
	De Gemeente treedt bij het eindigen van den termijn, waarvoor het erf
pachtsrecht is verleend, zonder tot eenige vergoeding gehouden te zijn, in den
vollen en vrijen eigendom van het in erfpacht uitgegeven onroerend goed en
de zich daarop bevindende opstallen.

artikel 23 - Bezichtiging
	Tegen het eindigen van het erfpachtsrecht heeft de erfpachter, ten aanzien van
het ter bezichtiging stellen der op den in erfpacht uitgegeven grond staande
opstallen, gelijke verplichtingen als volgens plaatselijk gebruik op huurders van
gebouwde eigendommen rusten.
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artikel 24 - Executie
	Indien na het eindigen van het erfpachtsrecht de in erfpacht uitgegeven
gronden en de daarop staande opstallen niet vrijwillig worden ontruimd, zal de
Gemeente de ontruiming door middel van de grosse der akte van uitgifte
kunnen doen bewerkstelligen.

artikel 25 - Nalatigheid
	Zoo dikwijls in deze voorwaarden een termijn is bepaald voor het doen van
betalingen of het inleveren van stukken, zal – wanneer het tegendeel niet
uitdrukkelijk is bepaald – degene, die de betaling of inlevering had moeten
doen, door het enkel verloop van den bepaalden termijn in gebreke zijn,
zonder dat daartoe eene ingebrekestelling noodig zal zijn.

artikel 26 - Inlevering der stukken
	Zoo dikwijls volgens bepalingen van deze voorwaarden stukken aan
Burgemeester en Wethouders worden ingeleverd, wordt van die inlevering
door of namens hen een bewijs afgegeven. In bijzondere gevallen, waarin
daartoe naar hun oordeel termen zijn, kunnen Burgemeester en Wethouders
verlenging van de bepaalde termijnen voor inlevering van stukken of afwijking
van de bij deze voorwaarden behoorende formulieren toestaan.

artikel 27 - Domiciliekeuze
	Ter zake der erfpacht (opstal) moet door den erfpachter (opstaller) bij de akte
van uitgifte domicilie gekozen worden. Het staat den erfpachter (opstaller)
altijd vrij in de plaats van een vroeger gekozen domicilie een ander binnen de
gemeente Amsterdam te kiezen, mits hiervan aan de Gemeente worde kennis
gegeven bij deurwaarders-exploot, of door opneming van het nieuw gekozen
domicilie in eene volgens een der formulieren B of D, behoorende bij deze
voorwaarden, op te maken en aan Burgemeester en Wethouders in te leveren
verklaring.

artikel 28 - Kosten der akte
	De kosten van de akte van uitgifte en van de overschrijving daarvan moeten
door den erfpachter (opstaller) worden betaald.
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VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

FORMULIER A*

VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

FORMULIER B*
De ondergeteekende(n)

De ondergeteekende

(naam, beroep, woonplaats) * )
(naam, beroep, woonplaats) )
*

Verklaart (verklaren), dat het erfpachtsrecht [een onverdeeld gedeelte in
van het onroerend goed, bij het Kadaster der gemeente Amsterdam
bekend als Sectie

het erfpachtsrecht], verleend door de gemeente Amsterdam bij akte, ver-

Nº.

, hetwelk door de

gemeente Amsterdam bij akte, verleden den
voor den Notaris

, in erfpacht is uitge-

geven,
gedane storting van

leden den

voor den Notaris

,

aan
Verklaart dat de door hem op heden
guldens

centen

, op het onroerend goed, bij het

Kadaster der gemeente Amsterdam bekend als Sectie
Nº.

, uit krachte van

(omschrijving van den titel)

ten kantore van den Ontvanger der gemeente Amsterdam strekt,
1°.	voor een bedrag van ƒ

, tot betaling van den op

den

vervallen canon, volgens het vermeld

erfpachtscontract (
erfpachtsjaar (

), verschuldigd over het afgeloopen
), loopende van

2°.	voor een bedrag van ƒ

tot

,

, tot betaling van de boete wegens te

late voldoening aan dien canon, volgens het bepaalde in art. 2 van het
erfpachtscontract (
3°.	voor een bedrag van ƒ
Gemeente betaalde lasten van den grond over het jaar

overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

, in deel

, Nº.

,

is overgegaan op hem ondergeteekende (hen ondergeteekenden; de
bovengenoemde personen), zoodat alle rechten en verplichtingen, welke
uit de gemelde akte van uitgifte voor den erfpachter voortvloeien, sedert

) verschuldigd, en
, tot vergoeding van door de

den

, komen ten bate en ten laste van hem

ondergeteekende (hen ondergeteekenden, de bovengenoemde
personen).
Ter zake der erfpacht wordt door den ondergeteekende (de ondergetee-

Amsterdam, den

kenden) domicilie gekozen
Amsterdam, den

*
*

 te vullen: a erfpachter, of b verantwoordelijk persoon voor de gezamenlijke
In
erfpachters (namen, beroepen, Woonplaatsen), of c ingeschreven hypotheekhouder
op het erfpachtsrecht.
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 te vullen: c.q. in zijne hoedanigheid van verantwoordelijken persoon tegenover
In
de gemeente Amsterdam, ter zake van het na te noemen erfpachtsrecht
voor (namen, beroepen, woonplaatsen).
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VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

FORMULIER C

VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

FORMULIER D*
De ondergeteekende(n)

Voor mij

Notaris, ter standplaats Amsterdam verschenen:

(naam, beroep en woonplaats) *)
die verklaarden, dat zij uit kracht van (omschrijving van den titel),

Verklaart (verklaren), dat het erfpachtsrecht, verleend door de gemeente
Amsterdam bij akte, verleden den

voor den Notaris
aan

op het

onroerend goed, bij het Kadaster der gemeente Amsterdam bekend als
overgeschreven ten kantore van de Hypotheken en het Kadaster te
Amsterdam, den

in deel

Sectie
no.

Nos

en hetwelk laatstelijk

heeft toebehoord aan wijlen

(of als eenige erfgenamen van
overleden te

den

),

te zamen de eenige rechthebbenden zijn op het recht van erfpacht,
verleend door de gemeente Amsterdam bij akte, verleden den
voor den Notaris

(naam, beroep en woonplaats)
,

aan
nos

en dat zij ter voldoening aan het bepaalde in art.

den

is overgegaan op hem ondergeteekende als eenig erfgenaam (hen onder-

op het onroerend goed, bij het Kadaster der gemeente Amsterdam
bekend als sectie

overleden te

geteekenden of de bovengenoemde personen als eenige erfgenamen) van
,
van de

den overledene (uit kracht van het bepaalde in diens testament, verleden
den

,voor den Notaris

),

akte van uitgifte van dat erfpachtsrecht den comparant

zoodat alle rechten en verplichtingen, welke uit de gemelde akte van uit-

(naam, beroep en woonplaats)

gifte voor den erfpachter voortvloeien, ten bate en ten laste van hem
ondergeteekende (hen ondergeteekenden of de bovengenoemde personen) zijn gekomen.

aanwijzen als den verantwoordelijken persoon ter zake dezer erfpacht
tegenover de gemeente Amsterdam, zoodat aan hem ter zake van deze

Ter zake der erfpacht wordt door den ondergeteekende (de ondergetee-

erfpacht van wege de gemeente Amsterdam alle exploten en kennisgevin-

kenden) domicilie gekozen

gen kunnen worden gedaan.
Amsterdam, den
De comparant

verklaarde deze benoeming

aan te nemen.
Waarvan akte enz.
*

324

 te vullen: c.q. Als verantwoordelijke persoon tegenover de gemeente
In
Amsterdam ter zake van het na te noemen erfpachtsrecht voor (namen, beroepen,
woonplaatsen).
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VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

VOORWAARDEN WAAROP GRONDEN IN ERFPACHT
KUNNEN WORDEN UITGEGEVEN 1896

FORMULIER F

FORMULIER E

De ondergeteekenden
De ondergeteekende(n)

(namen, beroep, woonplaatsen)
Verklaren, dat*)

(naam, beroep, woonplaats)
uit kracht der akte van hypotheekverleening, verleden den
voor Notaris

,
, ingeschreven ten kantore der

Hypotheken en het Kadaster te Amsterdam, den
deel

, houder(s)

Amsterdam bij akte, verleden den

, voor den
, aan

, op het

leden den

, voor den Notaris
, na aftrek van kosten en verdere aan de

Gemeente verschuldigde gelden, bedraagt
dat van dat bedrag toekomt aan
aan

onroerend goed, bij het Kadaster der gemeente Amsterdam bekend als
, Nos

, Nº.
, verleend door de gemeente Amsterdam, bij akte ver-

aan

eener hypotheek op het recht van erfpacht verleend door de gemeente

sectie

Amsterdam bekend als Sectie

,

, Nº

Notaris

recht van erfpacht op het onroerend goed, bij het Kadaster der gemeente

en op de op dien grond

dat zij met deze verdeeling

volkomen genoegen nemen en de gemeente Amsterdam **)

staande opstallen,
Verklaart (verklaren) gebruik te maken van de bedingen, ten behoeve van
hypotheekhouders op het erfpachtsrecht en de opstallen, in de gemelde

en wegens de uitkeering der bovengemelde sommen dechargeeren zon-

akte van uitgifte opgenomen.

der eenig voorbehoud.

Amsterdam, den

Amsterdam, den

*

In te vullen: a de opbrengst van het ingevolge art. 19 der akte van uitgifte verkochte,
of b de schadevergoeding ter zake van het ingevolge art. 20 der akte
van uitgifte geëindigde, of c de waarde der opstallen op het door het verstrijken
van den termijn van uitgifte geëindigde.

**
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 te vullen: a wegens alles wat den voormelden verkoop betreft, of b ter zake
In
van het ingevolge voorschreven geëindigde erfpachtsrecht.
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De informatie op deze pagina’s is bedoeld om in algemene zin voorlichting te
geven over erfpacht. Juridische toepassing wordt slechts gegeven aan de door
het gemeentebestuur vastgestelde besluiten op erfpachtgebied. Aan deze
uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.

Colofon
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Vormgeving:
Druk:		
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