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Brochure
Eeuwige durende  

obligatie aan toonder
 

Een investering 
in het Fryske cultuurlandschap 
en de weidevogels in Fryslân.
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Voorwoord

Voor u ligt de brochure van Agrarisch Natuurfonds Fryslân voor de uitgifte van 
eeuwigdurende obligaties aan toonder, een investering in het Fryske cultuurlandschap 
in het algemeen en in weidevogels in het bijzonder. 

Sinds onze oprichting in december 2017 heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân een heldere missie: 
Agrarisch Natuurfonds Fryslân wenst het Friese cultuurlandschap als biotoop voor de weidevogels te 
herstellen c.q. geschikter te maken, hetzij door zeggenschap over de grond, hetzij door eigendom van 
de grond. De ‘provincie Friesland’ draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de weidevogels in 
Nederland, vanwege de grote aantallen vogels die in de provincie broeden. Dit broedbiotoop willen wij 
beschermen. Sinds medio 2019 richt Agrarisch Natuurfonds Fryslân zich op het Gruttoland van Murk 
Nijdam. Dit agrarische natuurgebied wordt ook wel de kraamkamer van de Grutto genoemd. In 2021 
wordt een prachtige plasdras met nieuwe vogelkijkhutten en bezoekerscentrum geopend. We willen 
dit primair realiseren door het verkrijgen van schenkgelden en legaten. Landbouwgrond is echter 
extreem duur. Hierdoor verloopt onze groei traag maar gestaag. Tegelijkertijd is landbouwgrond 
extreem waardevast. ANF is sinds haar oprichting dus een financieel stabiele en gezonde organisatie. 

Het werven van schenkgelden en bijdragen uit fondsen blijft onverminderd urgent. Om meer 
slagkracht te krijgen, hebben we nu een nieuw financieel product ontwikkeld: eeuwigdurende 
obligaties aan toonder. Met dit product willen we investeerders aantrekken die hun kapitaal werkzaam 
willen maken voor de Fryske weidevogel. 

Deze brochure is opgesteld in verband met de aanbieding en uitgifte van in beginsel 2000 
eeuwigdurende obligaties aan toonder, met een waarde van elk € 500,- per stuk, aangeboden en 
uitgegeven door Agrarisch Natuurfonds Fryslân. De rente bedraagt 1,0% per jaar. Het betreft hier 
eeuwigdurende obligaties. Dat betekent dat Agrarisch Natuurfonds Fryslân de obligatielening niet 
aflost. Meer hierover staat in de risicoparagraaf van deze brochure. Naast de rente hebben de 
eeuwigdurende obligaties bovenal een maatschappelijke meerwaarde. Met de investering zorgt u 
samen met Agrarisch Natuurfonds Fryslân voor het behoud van het Fryske cultuurlandschap en de 
centrale rol die weidevogels hierin spelen. Want het geluid van weidevogels in het Fryske landschap 
willen we toch niet missen? 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brochure? Dan horen we dat graag!

Met vriendelijke groet,

Rendert Algra,
Voorzitter

 



AGRARISCH NATUURFONDS FRYSLAN

 1. Doel
  De  uitgifte van deze eeuwigdurende obligatielening heeft tot doel om kapitaal aan te 

trekken voor de aankoop van landbouwgrond in Fryslân, waar de weidevogel centraal 
staat. Deze projecten worden uitgebreid toegelicht op de website 
www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl. De projecten worden zorgvuldig gekozen en 
aangedragen vanuit de gemeenschap of de agrariër.

2. Uitgifte
 •  De eeuwigdurende obligatielening aan toonder wordt uitgegeven door: Agrarisch Natuurfonds 

Fryslân (hierna te noemende ANF), Labadistendyk 2, 8637 VJ in Wiuwert,Kamer van 
Koophandel inschrijfnummer 70408319. 

 • ANF is obligatieverstrekker, diegene die een obligatie koopt is de obligatiehouder.
 •  De eeuwigdurende obligaties hebben een nominale waarde van € 500,- per stuk. In de 
  eerste uitgifteronde worden 2000 obligaties uitgegeven. In totaal geeft ANF in de 12 maanden  
     na de eerste uitgifte maximaal 5000 van deze obligaties uit. De totale lening zal hiermee 
  maximaal € 2.500.000,- bedragen.
 • De uitgifte wordt geopend op 1 januari 2021.
 •  De eeuwigdurende obligaties zijn genummerd, waarbij het nummer gekoppeld is aan de naam 

van de obligatiehouder.
 •  ANF houdt een register bij waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de 

obligatiehouders worden vermeld. Het door ANF bijgehouden register is leidend. 
 •  Bij verhuizing van de obligatiehouder dient dit schriftelijk aan ANF te worden doorgegeven.
 •  Indien een obligatiebewijs verloren is geraakt of beschadigd, kan daarvoor door ANF tegen 

vergoeding van kosten een duplicaat worden afgegeven. Van het afgeven van een duplicaat 
wordt het register een aantekening gemaakt waardoor het oorspronkelijke obligatiebewijs 
waardeloos is.

 •  Als de vraag naar eeuwigdurende obligaties groter is dan het aanbod dan kan ANF na  
12 maanden nieuwe eeuwigdurende obligaties aan toonder uitgeven. 
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3. Looptijd
 De obligaties aan toonder zijn eeuwigdurend en worden niet afgelost door ANF.

4. Aankoop
 •  De obligaties worden uitgegeven met een nominale waarde van € 500, per stuk.  

Het is mogelijk om meerdere obligaties te kopen.

 •  Het verkoopplatform is ingericht op de website van ANF (www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl).  
Na het invullen van een aantal gegevens krijg je een factuur via de mail toegestuurd.  
Uiterlijk binnen een week na je betaling van de factuur ontvangt de obligatiehouder de 
eeuwigdurende obligaties aan toonder als pdf-bestand.

 •  Het is mogelijk de eeuwig durende obligaties per post te ontvangen. 
Tegen meerkosten kunnen de obligaties aangetekend worden verzonden.

 •  Het bankafschrift met daarop de betaling van de eeuwigdurende obligatie(s) 
is het bewijs van betaling voor de obligatiehouder. 

5. Bewaring en persoonsgegevens
 •  Van alle obligaties legt ANF een register aan van de obligatiehouders. Het door ANF 

bijgehouden register is leidend. 
 • Bewaring van de obligaties dient door de obligatiehouders zelf te worden verzorgd. 
 •  Bewaring van de gegevens over de obligatiehouders zal door ANF op zorgvuldige wijze 

plaatsvinden. ANF gaat vertrouwelijk om met de persoonsgegevens en zal deze niet voor 
andere doeleinden gebruiken. 
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6. Rente
 •  De ANF keert jaarlijks per ultimo december 1% rente uit op de obligatie, die jaarlijks achteraf 

wordt betaald uiterlijk drie weken na het verstrijken van het kalenderjaar.  
• Het rentepercentage wordt vijfjaarlijks geïndexeerd met de gemiddelde inflatie (deflatie)

gemeten via de jaarprijsindexcijfers van de reeks alle huishoudens van de Consumenten 
Prijsindex (CPI). Via indexatie zal de rente maximaal oplopen tot 3,5% per jaar. Wanneer 
er over de vijf kalenderjaren inflatie is opgetreden, wordt voor het gemiddelde daarvan 
gecorrigeerd en valt de nieuwe rente hoger uit.  Wanneer er gemiddeld deflatie is opgetreden, 
zal de nieuwe rente lager uitvallen. De nieuwe rente wordt berekend door de oude rente te 
vermenigvuldigen met de gemiddelde CPI over de voorgaande vijf kalenderjaren. Formule: 
(obligatiewaarde x rentepercentage) x (nieuwe CPI/oude CPI) = nieuwe rentepercentage. 
Rekenvoorbeeld van één obligatie ter waarde van € 500, met een startrente van 1,0%, een 
fictieve nieuwe CPI van 110, en een fictieve oude CPI van 100: € 5,-- x 110/100 = € 5,50 = 1,10%.

• De obligatiehouder kan overwegen om de rente als periodieke gift (deels) terug te schenken 
aan ANF. ANF heeft een ANBI-status waardoor de periodieke gift in zijn geheel aftrekbaar is 
van de inkomstenbelasting.

7. Maatschappelijk rendement
 •  Behoud van landbouwgrond ten behoeve van weidevogels op de lange termijn; eenmaal 

aangekochte hectares verkoopt ANF nooit meer en blijven eeuwigdurend beschikbaar voor 
weidevogel vriendelijke landbouw.

 • Herstel of behoud van de weidevogelstand. 
 • Toename van biodiversiteit.
 • Het behoud van het Fryske cultuurlandschap. 

8. Toezicht
  De aanbieder en de uitgifte van de obligatie vallen onder de vrijstellingsregelingen van de Wet 

toezicht effectenverkeer 1995, de Wet op het financieel toezicht en de vrijstelling als bedoeld 
in artikel 1 lid 2 e van de prospectusverordening. De aanbieder is een erkende instelling zonder 
winstoogmerk. De aanbieder van deze obligatie staat niet onder toezicht van de Autoriteit 
Financiële Markten (AFM). 

 



BROCHURE 7

9. Communicatie
  ANF informeert de obligatiehouders over de voortgang van de lopende projecten door 

middel van digitale nieuwsbrieven. Zij worden digitaal per E-mail verspreid. Ook worden de 
nieuwsbrieven digitaal gepubliceerd op de website van ANF. Eens per jaar organiseert ANF 
een ontmoetingsdag voor investeerders. Op de website van ANF worden de jaarrekeningen 
gepubliceerd.

10. Overdraagbaarheid
   De obligaties zijn overdraagbaar waarbij de prijs wordt bepaald door ‘de markt ’ (de prijs komt 

tot stand in overleg tussen koper en verkoper). De prijs per obligatie ligt bij de overdracht dus 
niet vast en kan hoger of lager zijn dan de nominale waarde. Het kan voorkomen dat er meer 
aanbod dan vraag is naar eeuwigdurende obligaties; het zal dan langere tijd duren voordat 
er nieuwe kopers zijn. Er bestaat geen mogelijkheid tot het inleveren van de obligaties tegen 
contanten bij ANF. Indien de liquiditeits-en vermogenspositie van ANF het toelaat, koopt ANF 
mogelijk eeuwigdurende obligaties die aangeboden worden terug.

11. Overdracht
 •  Het formulier Overdracht Eeuwigdurende Obligaties wordt ingevuld door de verkoper en koper 

en zij sturen dit ondertekend naar ANF. 
 •  Hiermee maken de partijen bij ANF kenbaar wie de nieuwe eigenaar is van de eeuwigdurende 

obligatie(s) opdat ANF de rente correct kan voldoen. Agrarisch Natuurfonds Fryslân stuurt een 
bevestiging van ontvangst naar beide partijen.

 • De koper maakt het verschuldigde bedrag over aan de verkoper.
 •  De verkoper draagt de eeuwigdurende obligaties aan toonder over aan de koper. Dit kan via 

persoonlijke overdracht, maar ook per post. Hiermee is de overdracht afgehandeld. 
 •  Mocht de verkoper de eeuwigdurende obligaties na betaling van de koper om wat voor reden 

dan ook niet overdragen aan de koper dan zal Agrarisch Natuurfonds Fryslân de betreffende 
obligaties doorhalen in het register en een evenredig aantal nieuwe eeuwigdurende obligaties 
aan toonder aan de koper verstrekken. Deze garantie geldt alleen als het formulier Overdracht 
Eeuwigdurende Obligaties correct is ingevuld en door beide partijen geldig is ondertekend. 

 •  De obligatiehouder kan overwegen om de rente of de eeuwigdurende obligatie(s) zelf (op den 
duur) te schenken aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân of een andere ANBI-instelling. 
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  Wanneer de waarde van de obligaties over een termijn van minimaal 5 jaar periodiek   
  geschonken wordt, is de schenking volledig fiscaal aftrekbaar. Ook in dat geval is er sprake  
  van overdracht waarbij het formulier Overdracht Eeuwigdurende Obligaties ingevuld en  
  ondertekend dient te worden. 

12. Fiscale aspecten 
  •    De aankoop van eeuwigdurende obligaties heeft fiscale aspecten. De eeuwigdurende 

obligaties worden aangeslagen als vermogen (bezittingen min schulden) in box 3.
  •   U kunt actuele regeling en rekenvoorbeelden vinden op de website van de belastingdienst. 

13. Overlijden
  •   In geval van overlijden van de obligatiehouder dient de erfgenaam het bestuur van ANF 

schriftelijk hiervan in kennis te stellen.
  •   Tevens dient de erfgenaam aan te tonen de rechtmatige eigenaar te zijn van de obligatie 

middels overlegging van een notariële verklaring van erfrecht. De kosten hiervan zijn voor 
rekening van de betreffende erfgenaam.

  •   Als de domicilie van de erflater door de Nederlandse belastingdienst wordt beoordeeld als 
Nederland dan moet er in principe belasting over de nalatenschap (daarmee ook over de 
eeuwigdurende obligaties) voldaan worden. 

  •   De uiteindelijke hoogte van de erfbelasting die de erfgenaam moet voldoen is afhankelijk 
van de relatie met de overledene en de hoogte van de te erven som. 

14. Bijzondere gevallen
   Een obligatiehouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur van ANF 

verzoeken om tot overdracht van zijn obligatie(s) over te gaan. Over een dergelijk verzoek 
beslist het bestuur van ANF in een bestuursvergadering. Eventuele kosten van overdracht zijn 
voor rekening van de obligatiehouder.



BROCHURE 9

15. Risicofactoren
  •   Door eeuwigdurende obligaties aan toonder van Agrarisch Natuurfonds Fryslân te kopen, 

leent de obligatiehouder geld uit aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Met het verstrekte 
kapitaal koopt Agrarisch Natuurfonds Fryslân landbouwgrond die ANF voor eeuwig zal 
beheren en in (erf)pacht zal uitgeven aan werkende boeren die het belang van weidevogels 
centraal stellen. Deze obligatielening is daarom een eeuwigdurende obligatie. Dit betekent 
dat ANF de lening niet op een afgesproken moment aflost.

  •   Indien de obligatiehouder zijn obligaties wil verkopen, is hij afhankelijk van de aanwezigheid 
van een koper. De verkoopprijs van de obligatie ligt niet vast en kan hoger of lager zijn dan 
de aankoopsom. De verkoopwaarde van de eeuwig¬durende obligatie zal mede bepaald 
worden door de hoogte van de marktrente: bij een lage rente zal de prijs vermoedelijk 
stijgen, bij een hoge rente zal de prijs vermoedelijk dalen.

  •   Behalve de hoogte van de rente kunnen ook andere factoren (bijv. maatschappelijk, sociaal, 
economisch) invloed hebben op de vraag naar eeuwigdurende obligaties aan toonder van 
ANF.

  •   Indien ANF ophoudt te bestaan zal aflossing van de dan nog resterende uitstaande 
obligaties plaatsvinden nadat aan alle overige verplichtingen door ANF is voldaan.

  •   De rentebetalingen die Agrarisch Natuurfonds Fryslân doet, komen voort uit de pacht. Als 
boeren de pacht niet tijdig voldoen, kan het voorkomen dat Agrarisch Natuurfonds Fryslân 
tijdelijk over onvoldoende liquiditeit beschikt om de rente te voldoen. ANF blijft dan wel 
verplicht de rente later alsnog te betalen. 

16. Toepasselijk recht
  Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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Informatie over de organisatie 
Agrarisch Natuurfonds 
Missie en Visie

Agrarisch Natuurfonds Fryslân staat in de eerste drie jaren voor een grote uitdaging. Niet alleen wordt 
zij geconfronteerd met nieuws over de almaar dalende weidevogelstanden en teruggang in insecten 
en biodiversiteit, maar ook organisatorisch zal het een uitdaging zijn om goede fondsenwerving op 
touw te zetten. Zij zal moeten zoeken naar sponsoren, donaties, giften, naamsbekendheid en een 
breed netwerk. Daarnaast zal de basis gelegd moeten worden voor het verwerven van landbouwareaal 
waarop de doelen direct worden uitgevoerd. Daarbij zullen geschikte gronduitgiftemethoden 
opgesteld moeten worden (geliberaliseerde pacht of erfpacht), waarin gestuurd wordt op behoud 
en ontwikkeling van de gestelde doelen. Ook zullen deze qua inhoud en voorwaarden door boeren 
omarmd/geaccepteerd moeten worden. Door de steun van de BFVW en de lening vanuit die 
organisatie kan de SANF voortvarend van start gaan. 

In het beleidsplan heeft het bestuur de basis neergelegd voor de toekomst en wordt verwoord zij hoe 
de doelen van de Stichting te realiseren. De Stichting tracht haar doelen onder meer te verwezenlijken 
door:
• Het inzamelen van gelden, het verwerven van landbouwgrond, het geven van voorlichting en PR 

en het samenwerken met de BFVW en haar aangesloten vogelwachten en individuele agrariërs;
• Het ontplooien, stimuleren en coördineren van activiteiten die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn;
• Samenwerking met instellingen en organisaties die op soortgelijk gebied als dat van de Stichting 

werkzaam zijn;
• Alle andere wettige middelen.

Daarnaast beoogt Agrarisch Natuurfonds Fryslân een voorloper te zijn in het stimuleren en 
ondersteunen van een agrarische bedrijfsvoering met oog voor biodiversiteit (weidevogels) en met 
(financiële) middelen om dit in een moderne bedrijfsvoering in te passen. De Agrarisch Natuurfonds 
Fryslân zal daarmee een kennispositie verwerven en een vraagbaak worden op het gebied van 
agrarisch natuurbeheer. Daarbij zal zij samenwerken met gebiedspartners.
Het bestuur van Agrarisch Natuurfonds Fryslân staat positief tegenover personen en organisaties 
die dezelfde doelen nastreven en vindt het van groot belang dat van elkaars initiatieven geleerd 
kan worden. Informatie- en kennisdeling (ervaringen) is daarbij een pré. Dit om te streven naar een 
optimaal resultaat.

Werkwijze

De schenkingen, donaties en het verkregen vermogen uit eeuwigdurende obligatie aan toonder worden
door Agrarisch Natuurfonds Fryslân aangewend om landbouwgrond en eventueel voor de bedrijfsvoering  
noodzakelijke andere onroerende zaken aan te kopen. 
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De landbouwgrond wordt zonder winstoogmerk via (erf)pacht beschikbaar gesteld aan werkende boeren 
die het belang van weidevogels centraal stellen. De organisatiekosten voor Agrarisch Natuurfonds Fryslân 
worden gedragen uit de pacht die Agrarisch Natuurfonds Fryslân ontvangt van de boeren. Agrarisch 
Natuurfonds Fryslân hanteert langdurige (erf)pachtcontracten en een pachtprijs die is gebaseerd op het 
producerend vermogen van de grond.

Financiële positie 

De jaarrekening zoals deze jaarlijks wordt opgesteld en goedgekeurd door onze accountant wordt, nadat 
deze is vastgesteld door het bestuur van Agrarisch Natuurfonds Fryslân, gepubliceerd op de website. De 
afgelopen jaren heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân een stabiel positief resultaat laten zien. De middelen  
die beschikbaar komen uit schenkingen en legaten en uit de uitgifte van eeuwigdurende obligaties worden 
voor 100% besteed aan het realiseren van de doelstelling. Daarnaast ontvangt Agrarisch Natuurfonds Fryslân 
inkomsten uit pacht. Deze inkomsten worden gebruikt om de rente en de organisatiekosten te betalen.

Lopende projecten

Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft het project Murk Nijdam als eerste centrale doel aangewezen. Nadat dit 
project is gerealiseerd, zal Agrarisch Natuurfonds Fryslân zich op soortgelijke projecten in Fryslân richten. 
Deze projecten worden gepubliceerd op de website en in de nieuwsbrieven.

Landerijen beheer

ANF heeft het beheer over haar grondbezit uitbesteed aan een Rentmeester NVR. De Rentmeester NVR is 
beëdigd en staat voor goed en bekwaam rentmeesterschap. Hij is de deskundige op het gebied van grond- 
en pachtzaken. Mocht u vragen hebben over het landerijenbeheer, dan kan de ANF u met de rentmeester in 
contact brengen.

Project Murk Nijdam

Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdam zijn interesse 
voor- en kennis van de weidevogels gaat ver terug. Hij heeft dit in de loop der jaren ontwikkeld. Het heeft 
er ook toe geleid dat Murk Nijdam een extensieve bedrijfsvoering heeft. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en 
traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden, die in 2020 zijn omgevormd 
naar één grote plasdras en meer geschikt broedgebied voor de Grutto. Verder heeft Murk Nijdam één hectare 
grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 hectare met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 
juni. Dit in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit resulteerde in 2018 in 90 gruttonesten, waarvan ongeveer 
70 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. 
De plasdras met kijkhutten vormt het centrum van het bedrijf. De plasdras is een uitstekende foerageerplek 
en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de en zijn 
de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen is de plasdras een toevluchtsoord 
voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek 
(kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de 
verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van 
fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf. In het voorjaar van 2021 
wordt de nieuwe plasdras met kijkhutten en bezoekerscentrum geopend, u bent van harte welkom om al het 
vogelpracht met eigen ogen en oren te aanschouwen.vogelpracht met eigen ogen en oren te aanschouwen.



U kunt een of meerdere certificaten bestellen via 
de website van Agrarisch Natuurfonds Fryslân: 

www.agrarischnatuurfondsfryslan.nl/obligaties.
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Hoe kunt u  
een obligatie- 

lening afsluiten?
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OBLIGATIE
LENING

Eeuwige durende OBLIGATIE aan toonder.
Een INVESTERING in het Fryske cultuurlandschap

en de weidevogels in Fryslân.

€ 500,-
zegge vij fhonderd euro

Deze obligatielening is eeuwig durend en heeft een jaarlij kse uitkering van 1% rente.
 Agrarisch Natuurfonds Fryslân kan de lening te allen tij de afl ossen.

OBLIGATIENUMMER

Naam

Adres

Postcode

Woonplaats

Handtekening houder

Datum

 

Plaats

Handtekening 

voorzitter Agrarisch 

Natuurfonds Fryslân

Datum 

Plaats


