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Strandpaviljoens en hun economische zekerheid.
Agenda:

1. Economische (on)zekerheid waarde Paviljoens / Taxatie.

2. Uitleg in cijfers en waarde.

3. Oorzaak van deze donkere wolk.

4. Gevolgen voor U als Exploitant.

5. Rol van de Banken.

6. Wat zou helpen.

7. Onze Acties.

8. Status nu.



Taxatie paviljoen de Haven van Renesse.



Taxatie 2017:
Vastgestelde marktwaarde; 

€ 1.385.000.– (k.k.)



Taxatie 2020:
Vastgestelde marktwaarde; 

€ 527.000.– (k.k.)
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Oorzaak van deze donkere wolk;

1. huur- en gebruikersovereenkomsten verouderd.

2. De staat en het Waterschap delegeren beheer van het 
strand en verhuur van de grond aan; Gemeentes, 
Waterschappen.

3. Rol Uw Provincie en Gemeentes.

4. Exploitant huurt de grond van de gemeente heeft een 
privaatrechtelijke overeenkomst voor het gebruik van 
een (jaarrond) paviljoen.

5. De Europese bank past voorwaarden van 
hypothecaire inschrijvingen aan.
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Gevolgen voor U als Exploitant;

1. Verstrekte geldlening is hypothecaire niet  

meer mogelijk.

2. Aanpassing huidige hoogte van verstrekte       

lening.

3.   Uw ondernemingsplannen.   

4.  Gevolgen bij verkoop / aankoop.



Oplossingen;



• Beleid veranderd

Banken

• Zekerheden beperkt

• Geen hypotheek 

• Geen zakelijke rechten te vestigen 

• Huur of pacht overeenkomsten zeer divers

• Daardoor hoger risico profiel

• Maximum 6,5 x ebitda te financieren bij banken zegt Jos Klerkx sector manager Rabo



Waardecomponenten

• Omzet , marge en resultaat zeggen veel maar niet alles

• Cash is king?

• Dus kasstroom is leidend

• Aantal Faillisementen is beperkt in sector (op strand)

• Bank of investeerder?



•

Wat zou helpen

• Zakelijke recht vestigen op pand

• Welke rechten zijn er ?

• Erfpacht recht, is ? is het om een stuk grond en de 
woonruimte daarop te gebruiken. De grond met daarop de woning blijft eigendom 
van de erfverpachter, ofwel de eigenaar. Dit is bijvoorbeeld de gemeente, een 
woningcorporatie of Staatsbosbeheer.

• Opstalrecht, Het is een zakelijk om in, op of boven een 
onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te 
hebben of te verkrijgen. Aldus . 5:101 lid 1 B.W.. Het kan 
zelfstandig zijn, of gekoppeld aan een ander zakelijk .



•

Wat zou helpen

• Waar lopen we tegen aan ?

• Bij erfpacht recht moet de grond identificeerbaar zijn, dus er moeten op het strand 
kadastrale nummers komen, anders kun je het recht niet uitgeven

• Looptijd vaak lang, hetgeen waardeverhogend werkt, mits kasstromen op orde zijn

• Bij opstalrecht is juridisch niet altijd duidelijk wat positie bank is, immers natrekking 
van grondeigenaar maakt positie lastig



•

Onze acties/KHN werkgroep 
strandpaviljoens Zeeland iom 
NKV
• Brief naar ministerie om probleem aan de orde te stellen en te kijken of dienst domein, 

onderdeel van BZ kan helpen (voorjaar 2021)

• Gesprek met Sector specialist Jos Klerkx om te beoordelen hoe we proces kunnen 
verbeteren qua financierbaarheid

• Bank gaan met collega’s ing en ABN schakelen



•

Status nu

• December 2021…

Geachte heer Van Hevele

Zojuist hebben wij elkaar telefonisch gesproken over uw brief van 2 februari 2021, gericht aan het ministerie van BZK.

We hebben afgesproken dat ik kort per mail zou samenvatten wat ik telefonisch heb toegelicht.

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een huurovereenkomst met de gemeente Sluis, voor het exploiteren van het strand.

Binnen een huurovereenkomst is het nu niet mogelijk om opstalrechten te vestigen, vandaar dat het Kadaster niet kan helpen.

Het RVB vervult namens de Staat de eigenaarsrol. Wij herkennen ons in de problematiek zoals u schetst in uw brief.

En we zijn op dit moment aan het onderzoeken op welke manier we de strandovereenkomsten willen gaan herzien.

In dat onderzoek nemen we de problematiek van de opstallen/financiering van paviljoens mee.

Ik ga ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Mochten er nu of in de toekomst vragen zijn, dan kunt u via onderstaande gegevens rechtstreeks contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet

Brenda Stad



Afsluiting/resume

• Organiseer je regionaal

• Laat ons met met partijen kijken naar oplossingen

• Uw bedrijf is het waard

• En belangrijker uw pensioen ook


