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AMSTERDAM - De Stichting Erf-
pachÍers Belang Amsterdam (Se-
ba) heeft aangifte gedaan van ille-
gale afluisterpraktiiken. De aan-
gifte is gericht tegen de PvdA en
Groenlinks en de fractieleiders
Mariolein Moorman en Marieke
vanDoorninck.

pr-bureau hebben opgenomen dat
namens de stichting handtekeningen
inzamelde voor het referendum over
erfpacht. PvdA en Groenlinks zitten
niet op datreferendum te wachten en
wildenmet de opnames aantonen dat
er oneigenlijke argumenten zijn ge-
bruikt om Amsterdammers te laten
tekenen.

Voorzitter Koen de Lange van de Se-

De Seba is boos omdat de parrijen ge. UU$ningS$ï Wil Affnfngn?t
sprekken met medewerkers van een

ba: "Ze tonen zich slechte verliezers
door 36.ooo Amsterdammers zo weg
te zetten." Hij wijst erop dat het clan-
destien opnemen van gesprekken
verboden is en beschouwt het als een
sabotagepoging van het referendum.

'Flat kl*pt ïuch dat d*
Ssril*sntê S* wlnet op

De Lange stelt ook dat de gebruikte
argumenten helemaal niet oneigen-
liik zijn. "Het klopt toch gewoon dat
de gemeente de waardestijging van
woningen wil afromen?"

Ook hetverwiit dat de Seba het refe-
rendum heeft 'gekocht' met hulp van
vastgoedbaronnen, werpt hij,verre
van zich. "De PvdA probeert nu te

spinnen dat 'de machtige vastgoed-
lobby'achter Seba zit. Onzin, of men
moet de 66o huiseigenaren bedoelen
die lid zijn van de Seba."

Hil bevestigt wel dat voor het refe-
rendum 'kleine bedragen' zijn ont-
vangen.

De PvdA zegt dat iuridisch advies is
ingewonnen voordat de medewer-
kers met de opnameapparaaties de
sÍaat op zijn gestuurd en dat dit niet
verboden is. De partij is iuist blij met
de aangifte. "Dit geeft ons namelijk
de kans nog een keer het verhaal te
vertellen dat de vastgoedlobby hand-
tekeningen van Amsterdammers ron-
selt met leugens," zegt een woord-
voerder. De PvdA heeft de hoop laten
varen dat de handtekeningen ongel-
dig worden verklaard en noemt het
een principekwestie.
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