15 september 1987:
Oprichting Stichting
Kunstwerk Loods 6
(SKL6-1)

29 oktober 1998:
Laatste bestuursvergadering in 1998. Géén bestuursbesluit van SKL6-1 voor statutenwijziging en
scheiding van eigendom en beheer in 2 stichtingen
15 juni 1995:
Bestuur geeft volmacht
aan bestuurders Hildo de
Haas en Patrick Boel

1 januari 1980:
Havenbedrijf vertrekt uit
Oostelijk Havengebied

29 mei 1986:
Presentatie plan door ontwerpbureau Villanova:
gemeente wordt overtuigd van herbestemming
Loods 6 als gebouw voor kunstenaars en ondernemingen op gebied van kunst + vormgeving

15 december 1987:
Grondbedrijf maakt SKL6-1
partij m.b.t. erfpacht. Ze
taxeert en investeert in
infrastructuur Loods 6
26 april 1989:
brief grondbedrijf:
aanbod erfpacht per
1-1-1994, bedrag
opstal en erfpacht
geﬁxeerd op laag
bedrag: €2,5 mio

1996:
De Key leent
SKL6-1 ﬂ.11,5 mio
à 7% rente voor
verbouwing en
betaling erfpacht

januari 2018:
SL6 zet verkoopplannen Loods 6
door. SLK6-2 dreigt
met kort geding en
procedure.

30 december 1998:
Hildo de Haas gebruikt volmacht voor eenzijdige statutenwijziging SKL6-1. Nieuwe naam wordt SL6, statutaire doelen
verwijzen naar SKL6-2, een nieuwe stichting die het beheer
van Loods 6 zal voeren. Opmerkelijke verandering is dat het
bestuur van SL6 verder gaat met 1 bestuurslid benoemd
door De Key. Het oude bestuur van SKL6-1 treedt af

20 februari 1997:
ofﬁciële uitgifte
erfpacht canon
afkoop voor 50 jaar
van ﬂ.2.613.325,incl. ﬂ.200.000,voor het gebouw

december 2011:
De lening uit 1996 aan
De Key is afbetaald maar
enkelvoudig gedelegeerd
bestuurslid van De Key
treedt niet af als bestuurder

eind 2004:
SNS bank verstrekt lening aan SL6 à €12 mio. De lening wordt doorgeleend aan
Lloyd Beheer BV, 100% eigendom van De Key. Het gebouw Loods 6 incl huurovereenkomsten dient als onderpand. Ook SKL6-2 heeft overeenkomst ondertekend

januari 2016:
De Key verkoopt Lloyd Hotel voor €18 mio
Winst is voor De Key, SL6 ontvangt niets
voor garantstelling uit 2004?

WERKGROEP LOODS 6
Kunstenaars nemen intrek in Loods 6. Ontplooien i.s.m.
bewonersorganisatie Oostelijk Havengebied initiatief voor
behoud van gebouw. Richten Vereniging Kunstenaars
Loods 6 op en formeren werkgroep Loods 6. Geven
opdrachten voor planvorming. Kwartiermaker Patrick
Boel gaat in opdracht van initiatiefnemers gesprekken
aan met Grondbedrijf over gunning erfpacht

jaren 80:
Grondbedrijf sluit
huurcontracten
met huurders van
Loods 6

STICHTING KUNSTWERK LOODS 6 (SKL6-1) / eigenaar erfpachtrecht 1996 t/m 2046
Stichtingsbestuur met vertegenwoordiging kunstenaars en ontwerpers / statuten: non-proﬁt doel

1987:
huurcontracten van huurders met
Grondbedrijf worden ontbonden.
SKL6-1 wordt nieuwe verhuurder en
sluit nieuwe contracten. Huurders
hebben directe juridische relatie met
verhuurder en eigendom

1995:
Over periode van 8 jaar investeren
Werkgroep Loods 6 + SKL6-1 ± ﬂ. 2,5 mio,
opgebracht door eigen huuropbrengsten
en verschillende subsidies en kredieten
van gemeente. In eerste jaren rekent
het grondbedrijf geen huurlasten én legt
op eigen kosten 160 aansluitingen
voor gas/licht/water aan

STICHTING LOODS 6 (SL6) / voorheen SKL6-1 / eigenaar erfpachtrecht 1996 t/m 2046 / statuten: non-proﬁt doel
Stichtingsbestuur is teruggebracht tot 1 enkel gedelegeerd bestuurslid benoemd namens Woonstichting De Key. Er is geen vertegenwoordiging meer van kunstenaars/ontwerpers

Vanaf 30-12-1998:
Scheiding erfpachtrecht en
beheer in 2 aparte stichtingen.
SL6 is erfpachter en SKL6-2 is
beheerder. De stichtingen zijn
verbonden door statuten,
beheerovereenkomst en
huurovereenkomst. SKL6-2
huurt het hele gebouw van SL6

eind 2011:
De druk van SL6 (De Key) op bestuurders
SKL6-2 wordt opgevoerd om akkoord te gaan
met verkoop van het gebouw Loods 6. De
Key wil de winstgevende exploitatie en het
vermogen dat opgebracht is door de huurders
sinds midden jaren '80 toeëigenen zonder ooit
iets voor Loods 6 betaald te hebben

21 november 2018:
SL6 (De Key) en SKL6-2
sluiten Hoofdlijnenakkoord.
Intentie is Loods 6 niet meer te
verkopen. Als tegenprestatie
wil De Key hoofddoel van
SL6 wijzigen om afdrachten
te genereren aan De Key

sept 2019-feb 2020:
Intensief Tripartite-overleg tussen
SL6 (De Key), SKL6-2 en BVL6 om
samen tot oplossing te komen.
Intenties van stichtingen worden
duidelijker: dulden geen zeggenschap
van BVL6, willen de huren kunnen
maximeren. Stellen statutenwijziging
van SL6 voor. Hoofddoel verandert
van “ondersteuning van kunst” in
"ﬁnanciële ondersteuning van De Key"
om afdrachten te genereren aan De Key:
- van het batige saldo van €8 mio
- van jaarlijkse winst van €1 mio
- van alle winst uit verkoop

20 februari 2020:
SL6 (De Key) en SKL6-2
beëindigen eenzijdig
Tripartite-overleg over
toekomst van Loods 6 en
zetten BVL6 en alle huurders
buitenspel. Zij geven aan voor
zomer 2020 met eigen
uitwerking te komen.

beheer STICHTING KUNSTWERK LOODS 6 (SKL6-2)
Stichtingsbestuur zonder vertegenwoordiging kunstenaars

TIJDLIJN LOODS 6
Deze tijdlijn geeft inzicht in de bijzondere totstandkoming van
Loods 6 als één van de grootste en oudste onafhankelijke
culturele plekken van Amsterdam.

1999:
SKL6-2 wordt beheerder en nieuwe verhuurder.
Huurders verliezen vertegenwoordiging in het
bestuur, zeggenschap en directe juridische relatie
met erfpachter. Ze worden 'onderhuurder'

Het laat zien hoe gebruikers van het 1e uur het initiatief hebben
genomen voor deze plannen en grote ﬁnanciële en bestuurlijke
hulp kregen van verschillende diensten van de gemeente en
andere partijen.
Het maakt ook inzichtelijk hoe de zeggenschap over het gebouw
en het culturele non-proﬁt concept door markante gebeurtenissen
op afstand is komen te staan van de huurders en is 'overgenomen'
door woonstichting De Key.
Bij haar leken de opzet en uitgangspunten voor deze culturele
plek in goede handen. Helaas voert De Key sinds 2012 de druk op
om alle baten van deze winstgevende plek toe te eigenen door o.a.
de doelstellingen in de statuten van de stichtingen te veranderen.

30 december 1998:
Hildo de Haas richt nieuwe stichting op:
Stichting Kunstwerk Loods 6 (SKL6-2).
Naam is identiek aan 1e stichting
(SKL6-1) waar gemeente het erfpacht
aan heeft gegund. Afgetreden
bestuursleden van SKL6-1 nemen
zitting in nieuwe beheerstichting

Loods 6 community (BVL6)
Door huurders in februari 2018 opgericht om
Loods 6 als één van de oudste creatieve nonproﬁt plaatsen te behouden voor de stad

27 maart 2020
BVL6 schrijft sommatie brief
aan SL6, De Key en SKL6 met
oproep statuten van SL6 niet
tussentijds te wijzigen. Wijst
ook op andere belangrijke
aspecten in deze zaak

