
1 
 

Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam: de overstapregeling 2.0 

Rob de Wildt, 22 mei 2017 

De gemeente Amsterdam heeft twee weken geleden een nieuw voorstel gepresenteerd voor de 

invoering van eeuwigdurende erfpacht voor lopende erfpachtcontracten. Het voorstel bestaat uit 

32 documenten die aan de betreffende raadscommissie zijn aangeboden. Waaronder 2.000 pagina’s 

met geanonimiseerde en door het aan elkaar plakken onleesbaar geworden inspraakreacties. In deze 

analyse proberen we de grote lijn van het voorstel te bevatten. Dit doen we in het verlengde van de 

rapportage ‘Eeuwigdurend duur’ van januari 2017. 

De gemeente presenteert het nieuwe voorstel als het corrigeren van fouten en het aantrekkelijker 

maken van de overstap. Het vorige voorstel van eind december 2016 had geen enkel draagvlak bij 

erfpachters. De gemeente heeft een aantal wijzigingen aangebracht. De belangrijkste zijn: 

1. De grondquotes (BSQ) zijn verlaagd en gemaximeerd; 

2. Bij overstap krijgt de erfpachter een premie van 25%; 

3. De overstapperiode is verlengd tot eind 2019. 

Deze wijzigingen verlagen de prijs van de eeuwigdurende erfpacht. Voor eenderde van de 

erfpachters is het vermoedelijk aantrekkelijk geworden op over te stappen, door de sterk verlaagde 

prijs. Voor de overige tweederde zal het er echter niet duidelijker op zijn geworden. Voor hen zal de 

keuze tussen eeuwigdurend of voortdurend moeilijk te maken zijn of het eeuwigdurende gewoon 

nog steeds te duur uitvallen.  

Een aantal omstreden onderdelen blijft gehandhaafd. De gemeente blijft werken met BSQ’s waarvan 

niet te achterhalen is hoe ze zijn bepaald. Voorts wil B&W de vrijwillige overstap combineren met 

een aantal drastische aanpassingen die het huidige stelsel uithollen (een hogere 

grondwaardebepaling, faciliteiten voor tussentijdse aanpassingen schrappen). Dit alles met als 

argument dat B&W daar van de gemeenteraad  de vrije hand in zou hebben gekregen.  

De belangrijkste wijzigingen 

Lagere grondquotes 

Dat de grondquotes omlaag moesten was wel duidelijk geworden uit de inspraak. Daartoe zijn de 

opstalwaarden verhoogd, maar de mate waarin dit is gebeurd loopt sterk uiteen. De hogere 

opstalwaarden leiden tot verlaging van de grondwaarden.  

De gemeente kent nu extra normatieve correcties toe voor fundering, afwerking, kwaliteit, tuin of 

dakterras. De onderbouwing van de correcties is niet te controleren, de toepassing ervan ook niet. 

Andere elementen, zoals kelders of bergingen worden niet in de opstalwaarde verwerkt. Ook niet de 

tuinen bij appartementen of voor de waarde van monumenten. En er wordt geen correctie 

aangebracht voor de waardestijging die het gevolg is van bepaalde toevoegingen aan de opstallen. 

Hierdoor blijft bijvoorbeeld het effect bestaan dat een dakopbouw leidt tot een hogere grondprijs 

dan voor de naastgelegen woning zonder dakopbouw, terwijl het waardeverschil volledig gerelateerd 

is aan de opstal. Kenmerkend voor de grondquotes blijft dat er geen redelijke verdeling wordt 

gemaakt van de waardestijging naar grond en opstal, c.q. bloot eigendom en erfpachtrecht.  
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Een willekeurige selectie van BSQ’s voor straten met woningen of appartementen laat het 

uiteenlopende effect zien van de aanpassingen van de opstalwaarden.  

Figuur 1. Willekeurige selectie van aanpassingen BSQ voor woningen in nieuw voorstel B&W 

 

Figuur 2. Willekeurige selectie van aanpassingen BSQ voor appartementen in nieuw voorstel B&W 

 

BSQ woningen             overstap 1.0 overstap 2.0 verlaging in %

min max gem.

de breekstraat 40 45 42,5 23 19,5 46%

de cuserstraat 56 61 58,5 39 19,5 33%

feike de boerlaan 55 60 57,5 40 17,5 30%

fraunhoferstraat 63 68 65,5 48 17,5 27%

geerdinkhof 25 30 27,5 6 21,5 78%

goudestein 53 58 55,5 36 19,5 35%

grafdijkerstraat 30 35 32,5 15 17,5 54%

gran paradiso 39 44 41,5 24 17,5 42%

gunterstein 55 60 57,5 41 16,5 29%

hacquartstraat 77 82 79,5 49 * 30,5 38%

max de haasstraat 53 58 55,5 38 17,5 32%

maxwellstraat 57 62 59,5 46 13,5 23%

prinses margrietstraat 72 77 74,5 49 * 25,5 34%

wenckebachweg 55 60 57,5 42 15,5 27%

* afgetopt op 49%

BSQ appartementen             overstap 1.0 overstap 2.0 verlaging in %

min max gem.

aalsmeerweg 34 39 36,5 26 10,5 29%

achillesstraat 44 49 46,5 36 10,5 23%

ambonstraat 14 19 16,5 7 9,5 58%

baarsjesweg 32 37 34,5 24 10,5 30%

beemsterstraat 23 28 25,5 15 10,5 41%

beethovenstraat 49 54 51,5 39 12,5 24%

bert haanstrahof 21 26 23,5 12 11,5 49%

binnen brouwerstraat 44 49 46,5 37 9,5 20%

ceintuurbaan 35 40 37,5 30 7,5 20%

dikninge 16 21 18,5 9 9,5 51%

galileiplantsoen 41 46 43,5 32 11,5 26%

geer ban 21 26 23,5 15 8,5 36%

herengracht 55 60 57,5 46 11,5 20%

hobbemakade 51 56 53,5 42 11,5 21%

ijburglaan 28 33 30,5 19 11,5 38%

johan van der keukenstraat 16 21 18,5 10 8,5 46%

pieter nieuwlandstraat 25 30 27,5 18 9,5 35%

piri reisplein 26 31 28,5 19 9,5 33%

stadhouderskade 60 65 62,5 49 * 13,5 22%

suze robertsonstraat 7 12 9,5 6 3,5 37%

spadinalaan 40 45 42,5 34 8,5 20%

welnastraat 25 30 27,5 18 9,5 35%

w.f.hermansstraat 43 48 45,5 35 10,5 23%

zieseniskade 50 55 52,5 42 10,5 20%

* afgetopt op 49%
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Voor enkele straten in Amsterdam Oost ligt de verlaging in de orde van 25%, in Zuid-Oost op meer 

dan 75% (woningen). Bij appartementen lijkt de verlaging 20% als ondergrens te hebben, in een 

enkel geval is het meer dan 50%. Over de hele linie gaan de BSQ’s bij de woningen sterker omlaag. 

Met de verlaging van deze BSQ’s is de transparantie van de regeling niet verbeterd. Het  systeem met 

een ellenlange lijst van BSQ’s is bewerkelijk, ondoorzichtig en vergt een forse hoeveelheid 

onderhoudsactiviteiten (jaarlijkse aanpassingen). Voor de erfpachters vormt de eenzijdige 

vaststelling en ongewisse actualisatie een bron van onzekerheid. Door het normatieve rekenen 

worden de ingewikkelder gebouwen tekort gedaan en de simpele woningen bevoordeeld.  

Het onderwerp BSQ en de fouten daarin vindt de gemeente Amsterdam overigens voorbehouden 

aan B&W: daar hebben de gemeenteraad en de erfpachters zich niet mee te bemoeien. Had de 

gemeente de aperte fouten liever gehandhaafd?  

Overstappremie 

Om de overstapregeling aantrekkelijker te maken heeft de gemeente er een premie op gezet van 

25%. In combinatie met de depreciatie van 10% levert dat een korting van 32,5% op de te betalen 

erfpachtcanon. Daarmee ligt deze korting precies tussen de depreciatie die de gemeente tot nog toe 

rekende (25%) en die door deskundigen wordt toegepast (40%). Maar nu gaat het om een tijdelijke 

aanbieding, die feitelijk nog steeds in het nadeel van de erfpachter is: de aanpassing van de 

depreciatie naar 25% en nu naar 10% kent geen steekhoudende argumentatie en wordt daarom ook 

door deskundigen genegeerd. De argumentatie van de 25% tijdelijke korting is het gemeentelijk 

falen: de gemeentelijke aanbiedingen voor een herziene canon zijn nu gemiddeld 25% te duur. 

Verlengde duur van overstap 

De termijn om over te stappen naar een eeuwigdurende erfpacht is verlengd tot eind 2019. Dat eind 

2017 niet haalbaar was, was al direct duidelijk. Als over de overstapregeling een referendum volgt zal 

de ingangsdatum eind 2017 waarschijnlijk niet eens halen. Of eind 2019 dan een redelijke termijn is 

om over te stappen zal afhangen van de tijd die nodig is voor erfpachters om helder te krijgen wat de 

gevolgen zijn. De rekentool die de gemeente biedt heeft veel beperkingen. Deze biedt slechts een 

indicatief beeld van de kosten na afloop van het tijdvak. Het is niet duidelijk hoeveel tijd nodig is om 

de 190.000 woningen en appartementen van een uitgewerkte aanbieding te voorzien die alle 

relevante aspecten en varianten omvat. De gemeente gaat niet proactief alle erfpachters een 

aanbieding doen, ze moeten daar eerst zelf om vragen. De mogelijke varianten zullen de erfpachters 

ook zelf moeten aankaarten. En de kosten van de notarisakte komen nog daarbij. 

Conclusies bij het nieuwe voorstel 

Het heeft er alle schijn van dat het voorstel van B&W ongewijzigd door de collegepartijen zal worden 

aanvaard. Volgens B&W zijn aanpassingen door de raad ook niet mogelijk. Er blijven echter nog veel 

knelpunten aan deze voorstellen hangen. Een onafhankelijke analyse van de juridische aspecten, 

gericht op de redelijkheid en de billijkheid in het licht van alle bestaande jurisprudentie en de 

ontwikkelde praktijk ontbreekt. Het is zeker de vraag of het voorstel in financiële zin redelijk en billijk 

is voor alle Amsterdammers met een woning of appartement op gemeentelijke erfpachtgrond. Voor 

velen is dat zeer te betwijfelen.  
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1. De methode BSQ is een slechte mix 

De gemeente zegt het rapport van de Grondwaardecommissie te volgen met een residuele 

waardebepaling van de grond. Dat is echter niet zo, want dat zou betekenen dat voor iedere woning 

rekening moet worden gehouden met de specifieke kenmerken. In de praktijk is uitgeweken naar de 

grondquotebenadering (een percentage van de WOZ-waarde), maar dan in de meest ondoorzichtige 

en ingewikkelde vorm die men zou kunnen bedenken, met zijn 5.000 BSQ’s. Hoe kwetsbaar dat is 

blijkt uit de doorgevoerde aanpassingen –die nog steeds onvoldoende zijn– . Door het normatieve 

karakter kunnen ze voor de individuele erfpachter zowel gunstig als ongunstig uitvallen, waardoor 

een tweedeling ontstaat.  

2. Het eeuwigdurende stelsel blijft duurder 

Uit de doorrekening van de REBEL-groep blijkt dat het eeuwigdurende stelsel in zijn nieuwe vorm nu 

7 miljard opbrengt, tegen het voortdurende stelsel 5,4 miljard. Het eeuwigdurende is dus 29% 

duurder (netto contant). In versie 1.0 was het verschil 87%, dat is een vooruitgang. Maar ook een 

prijsverhoging van 29% is onredelijk en onbillijk. 

De wijze van doorrekening roept veel vragen op. Het voortdurende stelsel is niet veranderd, maar 

levert in mei 2017 1,1 miljard meer op dan in december 2016, door hoger uitvallende woningprijzen. 

Volgens het CBS stegen de woningprijzen in Amsterdam over de jaren 2014-2016 met zo’n 30%. 

Maar de gemeente en de REBEL groep rekenen met het dubbele hiervan aan WOZ-verhoging. In de 

doorrekening van het voortdurende stelsel scheelt dit door de hefboomwerking1 op de grondprijs 

meerdere miljarden. Dat geldt ook voor het eeuwigdurende stelsel na 2020 (na de overstapperiode). 

3. Het eeuwigdurende stelsel is onevenwichtig 

Een groot deel van de woningen, volgens de gemeente zo’n 60.000 heeft een minimale grondquote 

van 5 tot 10%. Deze groep, Noord en buiten de ring, profiteert vermoedelijk aanzienlijk van de 

overstap naar eeuwigdurend. Met de overstapkorting kost dit slechts enkele duizenden euro’s netto 

contant in 2017-2018. Daartegenover staat dat het gros van de woningen binnen de ring een 

grondquote van 30 tot 50% krijgt en vele tienduizenden euro’s kwijt zal zijn aan de overstap. De 

grondwaarden lopen daar van zo’n 50.000 euro tot meer dan 200.000 euro. Binnen de 

overstapregeling is er blijkbaar een Robin Hood strategie met deze tweetoppige verdeling.  

4. De overstapregeling is tijdelijk 

De gemeente doet een tijdelijk aanbod om het eeuwigdurend stelsel aantrekkelijker te maken: een 

grondwaarde afgeleid van een gefixeerde WOZ-waarde 2014 en een overstappremie van 25%. 

Tezamen volgens de doorrekening een premie van meer dan tweederde van de geraamde opbrengst: 

in plaats van 7 miljard levert dit de gemeente 2,2 miljard op. Het WOZ-effect moet dan ongeveer 

55% zijn. Hierdoor is dit feitelijk een tijdelijke regeling geworden, vanaf 2020 driemaal zo duur. In 

2020 zal de WOZ peildatum 1-1-2018 worden gehanteerd, waardoor een groot deel van de woningen 

                                                           
1  De hefboomwerking ontstaat doordat de gemeente deze woningprijsstijging nagenoeg geheel aan de 
grondwaarde toerekent. Verhoging van de WOZ-waarde met 30% levert een verdubbeling van de 
grondwaarde. 
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en appartementen een maximale BSQ van 49% krijgt, van een WOZ-waarde die volgens de gemeente 

dan meer dan 60% hoger ligt dan die van 2014 of 2015. De grondwaarden zullen dan meer dan 

verdubbelen. Het is evident dat de gemeente zich hierbij de waardestijging nagenoeg geheel toe-

eigent: onredelijk en onbillijk. Het zal dus voor veel erfpachters veel voordeliger zijn om vanaf 2020 

in het stelsel voor voortdurende erfpacht te blijven. Dat bleek al uit de raming dat het 

eeuwigdurende stelsel dan voor heel Amsterdam 29% duurder is.  

5. De overstappremie is te laag, de tijdelijkheid onterecht 

De hoogte van de overstappremie is afgeleid van de korting die in de praktijk zou ontstaan omdat de 

gemeentelijke aanbiedingen te hoog zijn en het deskundigenoordeel leidt tot lagere grondwaarden 

en canons. Dat is op zichzelf een tamelijk onlogische argumentatie, en de onderbouwing ervan is in 

nevelen gehuld. Uit de onlangs openbaar gemaakte gegevens van de Rekenkamer blijkt dat na het 

deskundigenoordeel de canon van 92 woningen, in de periode 2004-2009 herzien, gemiddeld liefst 

33% lager uitvalt, een gecombineerd effect van lagere grondwaarde en lager canonpercentage. En 

hoe hoger de gemeentelijke aanbieding, hoe sterker de correctie. Voor recentere jaren is het effect 

op de grondwaarde volgens de gemeente 25%, maar dan rekent de gemeente ook de geaccepteerde 

aanbiedingen mee (die krijgen geen verlaging). Alleen al de verlaging van de depreciatie sinds 2011 

(25% volgens gemeente tegenover 40% bij deskundigen) geeft een extra verschil tussen aanbieding 

en deskundigenoordeel van 20%.  

Een onafhankelijke analyse van de verschillen tussen gemeentelijke aanbiedingen, 

deskundigenoordeel en in die gevallen ook het effect van de overstap naar BSQ-grondwaarde zou 

een eerste stap zijn naar meer transparantie in de gemeentelijke argumentatie. En als de te hoge 

gemeentelijke aanbiedingen een valide argument zijn voor een premie, dan is er geen enkele reden 

om die in de tijd te begrenzen. 

6. Het canonpercentage is te hoog 

De gemeente rekent een canonpercentage eeuwigdurend (2,39%) dat fors hoger ligt dan dat voor 

het voortdurende stelsel, en ook nog van jaar tot jaar sterker stijgt. Dit is het gevolg van een opslag 

voor niet bestaande risico’s (van 1,5%). Onderstaande tabel laat zien wat netto contant de 

canonopbrengst over 100 euro grondwaarde is over 50 jaar in het voortdurende stelsel (drie 

varianten)  en het eeuwigdurende (rekenend met 2% inflatie en 4,5% discontering). Momenteel geldt 

bij herziening een canon van 1,01%. Deskundigen hanteren bij taxatie 1,22%, door ASRE bepaald. De 

raad wil binnenkort een minimum invoeren van 1,94%. Daarbij is de jaarlijkse aanpassing aan de 

inflatie in het voortdurende stelsel 1% gunstiger dan bij de eeuwigdurende canon van 2,39%. 

 

canonpercentage NCW 50 jaar

actueel bij herziening 1,01% 24

volgens ASRE 1,22% 29

in te voeren minimum 1,94% 45

afkoop 50 jaar - 100

eeuwigdurend* 2,39% 67

* stijgt jaarlijks met inflatie, bij de andere inflatie -1%
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Het eeuwigdurende canonpercentage is al goed voor een kostenstijging van 50% tot 180% ten 

opzichte van verschillende uitgangsituaties in het voortdurende stelsel. Zo bezien stelt een korting 

van 25% niet veel voor.  

7. Te hoge afkoopsommen in het verleden 

De afkoopsom in het voortdurende stelsel is gelijk gesteld aan de grondwaarde en momenteel dus 

veel duurder dan alle andere varianten. Daarom wordt er nu nauwelijks meer afgekocht. Naar 

schatting 70% van de erfpachtcontracten onder AB1994 en AB2000 zijn voor 50 jaar afgekocht tegen 

de grondwaarde. Deze erfpachters hebben over 50 jaar gerekend 50% meer betaald dan bij de 

eeuwigdurende erfpacht het geval zal zijn. De gemeente doet deze onrechtvaardigheid af met het 

verzonnen argument dat ze niet de grondwaarde maar de ‘erfpachtgrondwaarde’ hebben betaald. 

Maar bij toekomstige herzieningen stelt de gemeente nu wel voor om de afkoopsom voor 50 jaar 

volgens deze netto contante berekeningen te berekenen en in de praktijk dus ruim te halveren. 

Hiermee wordt expliciet gemaakt dat de afkoop tegen grondwaarde veel te hoog was. Voor deze 

erfpachters zou de overstap naar eeuwigdurend beperkt moeten blijven tot een geraamde 

grondwaardestijging na 50 jaar, in plaats van de totale grondwaarde. 

8. Duizenden woningen overgeleverd aan willekeur 

Volgens de gemeentelijke stukken zijn er 3.500 woningen zonder BSQ. Daarnaast zijn er nog 

duizenden woningen zonder WOZ 2014 of 2015,  omdat ze nog niet klaar waren. Het is geheel 

onduidelijk hoe de overstapregeling hier uitvalt. Voor deze woningen verzint de gemeente t.z.t. nog 

een grondwaarde.  

9. Hoe korter het resterende tijdvak, hoe duurder de overstap nu? 

Vooral woningen die op kortere termijn toe zijn aan een nieuw tijdvak en een hoge grondquote 

krijgen zijn duur uit met de overstap. Indien hun tijdvak voor 2030 afloopt kunnen ze echter nog 

gebruik maken van ‘vervroegde wijziging’ in het voortdurende stelsel en zo de overgangsdatum naar 

eeuwigdurend 50 jaar opschuiven. Dit is in veel gevallen waarschijnlijk voordeliger voor de 

erfpachter, de gemeente wil deze faciliteit schrappen.  

Bij verkochte corporatiewoningen (vele duizenden sinds 1998) is veelvuldig sprake van een in 

verhouding veel vroegere herzieningsdatum voor de erfpacht, gebaseerd op het bouwjaar in plaats 

van de splitsingsdatum, waardoor ze veel duurder uit zijn dan andere woningen onder de AB2000. 

10. Schijnvrijwilligheid: het voortdurende stelsel wordt drastisch gewijzigd 

De gemeente belijdt dat de overstap naar eeuwigdurend vrijwillig is, maar gaat voor het 

voortdurende stelsel dezelfde grondwaardebepaling doorvoeren. Dat impliceert dat de kosten van 

het voortdurende stelsel van 5,4 naar 7,0 miljard gaan. Dit is onredelijk en onbillijk. Bovendien 

worden bestaande faciliteiten in het voortdurende stelsel beëindigd. Ook dit is onredelijk en onbillijk.  

11. Uitvoerbaarheid twijfelachtig 

De gemeente heeft een aangepaste rekentool beschikbaar gesteld. Deze rekentool geeft uitsluitend 

een beeld van de canon na herzieningsdatum. De erfpachter kan niet inschatten hoe dit zich zal 

verhouden tot de canon dan in het voortdurende stelsel. Ook andere opties, zoals de combinatie met 
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een verlengd tijdvak of met een vervroegde wijziging of herziening van de canon, waardoor de 

overstap naar eeuwigdurend veel verder weg in de tijd komt te liggen, worden niet aangeboden. 

Door de grote spreiding in grondwaarde en in het toekomstige moment van herziening is het knap 

lastig hieruit een keuze te maken. Er kunnen zich allerlei vervelende complicaties gaan voordoen.  

Voor iedere erfpachter zal er sprake moeten zijn van maatwerk. De gemeente zal echter pas concrete 

aanbiedingen doen voor een overstap als de erfpachter daarom vraagt. In een aantal gevallen kan die 

vraag gecompliceerd zijn doordat meerdere opties moeten worden doorgerekend. Het is zeer de 

vraag of de gemeente in staat is om adequaat in te gaan op alle mogelijkheden van overstap naar 

eeuwigdurend en ook voldoende capaciteit heeft om daar tijdig op in te spelen. Erfpachters weten 

vaak niet wat al hun opties zijn om de duur van de erfpacht te verlengen.   
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Bijlage 1 De conclusies van januari 2017: ‘Eeuwigdurend duur’, vergeleken met nu 

 

Conclusies uit eeuwigdurende duur (overstap 1.0) Nieuwe voorstellen (overstap 2.0) Conclusie nu

1

De huidige voorstellen zijn onevenwichtig in tijd en ruimte. 

In tijd  omdat van 2017 naar 2018 sprake zal zijn van 

gemiddeld meer dan een verdubbeling van de 

grondwaarde. Bij sommige woningen wordt deze 

verachtvoudigd. In ruimte  omdat de verschillen tussen 

verschillende gebieden in Amsterdam onrealistisch groot 

zijn.

De grondprijsstijging verschuift naar 2020, en is dan 

volgens de gemeente nog zo'n 25% hoger dan in 

januari werd geschat.  De verschillen tussen 

goedkope en dure wijken blijven enorm. blijft negatief

2

Bovendien is over de hele linie sprake van te hoge 

grondwaarden die de gemeente zich wil toe-eigenen.

De grondwaarden zijn wat teruggebracht, maar zijn 

voor grote delen van Amsterdam nog steeds te hoog. een verbetering, maar niet 

voldoende voor iedereen

3

De grondwaardeberekening door de gemeente schiet 

tekort in onderbouwing en uitkomsten. Kernpunt is de 

wijze waarop de opstalwaarde wordt bepaald. Daarvoor 

gebruikt de gemeente de herbouwwaarde, zonder te 

differentiëren naar de kwaliteit van de opstal. Dit 

impliceert een onteigening van de elementen die buiten 

beschouwing blijven.

Er zijn correcties aangebracht in de opstalwaarden. 

Dit leidt tot sterk uiteenlopende kortingen op de 

BSQ's. De transparantie van de BSQ-methodiek blijft 

ernstig tekortschieten. blijft negatief

4

Invoering van het stelsel met actuele grondwaarden zou 

87% duurder zijn dan doorgaan in het stelsel met 

voortdurende erfpacht. Zo’n voorstel is nutteloos. Daarom 

wil B&W voor snelle beslissers de grondwaarde op basis van 

WOZ 2014 aanhouden. Dan zou dit gemiddeld 22% 

goedkoper zijn dan de voortdurende erfpacht. Dit 

veronderstelt, c.q. vereist dat tenminste 90% kiest voor 

canonbetalingen in de toekomst.

Het stelsel van eeuwigdurende erfpacht is volgens de 

nieuwe doorrekening 29% duurder dan het stelsel 

van voortdurende erfpacht. Dat blijft voor velen dus 

nutteloos. Het voortdurende stelsel is hierbij opeens 

1,1 miljard duurder, een flinke sprong in een paar 

maanden. De tijdelijk goedkopere overstapregeling 

biedt nog steeds maar een beperkte 

overstapperiode.

doorrekening blijft 

ondoorzichtig, uitkomst 

negatief

5

Per saldo wordt de grondwaarde zo hoog dat afkopen van 

deze grondwaarde voor de meesten onbetaalbaar wordt. 

De opbrengst bij 100% afkoop in plaats van 90% 

canonbetalers bedraagt voor de gemeente 6,6 miljard. Dat 

is ruim 50% meer dan het voortdurende stelsel. De ‘korting’ 

van 22% die de gemeente aanvoert is vooral optisch, door 

verschuiving naar de toekomst. Als iedereen overstapt maar 

niemand afkoopt ‘krijgt’ de gemeente slechts 3,0 miljard. 

Het verschil is echter vooral een misleidend effect van 

economisch tijdrekenen. Door verschillen in 

disconteringsvoet en ongunstige afkoopeffecten van 

lopende canonbetalingen blijkt de 3,4 miljard die de 

gemeente opvoert te kunnen variëren van 3,0 tot 6,6 

miljard.

De grondwaarden zijn wat teruggebracht, maar zijn 

voor grote delen van Amsterdam nog steeds te hoog. 

Voor de groep met lage grondquotes, 10% en minder, 

kan de overstap naar eeuwigdurend nu wel 

aantrekkelijk zijn geworden. De doorrekening van de 

overstapregeling, die nu 1,1 miljard goedkoper zou 

zijn geworden, terwijl het voortdurende stelsel 1,1 

miljard duurder is geworden lijkt sterk geflatteerd.

voor een grote groep 

gunstiger, maar voor een 

grotere groep niet.

6

Wie overstapt verliest bovendien mogelijk zijn rechten uit 

hoofde van de bestaande overeenkomst (erfpachtakte).

Het verlies van rechten bij overstap blijft. Er kan 

beroep worden aangetekend tegen de BSQ, maar hoe 

dan gecorrigeerd kan worden is niet te zeggen

negatief effect van 

overstap

7

In het kielzog van de voorstellen wil de gemeente ook de 

regels voor de voortdurende erfpacht veranderen. Daar gaat 

de gemeente dezelfde grondwaardeberekening toepassen. 

Dit past in een patroon waarbij de gemeente eenzijdig 

wijzigingen aanbrengt in dit stelsel, meestal in het nadeel 

van de erfpachter. Dit is in strijd met de redelijkheid en 

billijkheid die in een contractuele relatie met consumenten 

moet worden betracht.

In het voortdurende stelsel wordt ook de 

grondwaardeberekening aangepast. Dit effect is niet 

doorgerekend, maar zal logischerwijs op 1,4 miljard 

uitkomen (gelijk aan de opbrengst van het 

eeuwigdurende). Herzieningsmogelijkheden worden 

geschrapt. Dit blijft onredelijk en onbillijk. 

sterk negatief, juridisch 

aanvechtbaar

8

Er zijn groepen die om specifieke aandacht vragen. Zo 

vallen degenen met voortdurende erfpacht zonder WOZ-

waarde 2014 tussen wal en schip (de recent gebouwde 

woningen), gezien ook het voorstel de herziening van 

bestaande overeenkomsten te veranderen. Ze weten niet 

wat de eeuwigdurende erfpacht voor hen brengt. Degenen 

die een gesplitste (sociale) huurwoning kopen maar geen 

tijdvak van 50 jaar hebben meegekregen bij de splitsing 

komen al relatief snel weer voor extra en veel hogere 

kosten van een eeuwigdurende erfpacht te staan.

Er blijft een groep van duizenden woningen zonder 

BSQ of WOZ 2014. Deze woningen zijn overgeleverd 

aan gemeentelijke willekeur. Bij duizenden 

verkochte sociale huurwoningen is het 

erfpachttijdvak vaak veel korter dan 50 jaar, waardoor 

de kopers snel aan een dure herziening vastzitten. 

specifiek beleid voor 

groepen woningen 

ontbreekt
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Van verschillende kanten wordt aangegeven dat de 

gemeente kil opereert. Het hele pakket van voorstellen 

met doorrekeningen geeft er weinig blijk van dat de 

gemeente zich rekenschap geeft van de gevolgen die dit 

heeft voor woningeigenaren. Een inschatting van de 

effecten voor de woningeigenaren ontbreekt geheel. Veel 

oudere woningbezitters zien de soms nabije 

erfpachtherzieningsdatum met angst en beven tegemoet, 

gekort in hun pensioen en gedwongen lang thuis te wonen. 

Jongeren hebben zich zwaar in de schulden moeten steken 

om in Amsterdam een huis te kopen en krijgen een extra 

last voor de kiezen. De gemeente heeft de afgelopen tien 

jaar weinig ondernomen om kopers te waarschuwen voor 

wat komen zou en kan niet volstaan om met de vinger naar 

makelaars, notarissen en banken te wijzen. De enige 

handreiking die de gemeente biedt is om tenminste tot ver 

in deze en de volgende eeuw de grond te blijven huren.

Na de koude douche van de overstapregeling 1.0 

belooft de versie 2.0 door de lagere kosten van de 

overstap een redelijker bod te doen aan de 

erfpachter. Vermoedelijk zijn velen die binnenkort 

aan een herziening toe zijn goedkoper uit met een 

vervroegde wijziging van de voortdurende erfpacht. 

Deze optie is in de rekentool niet verwerkt. Wel 

biedt de gemeente de mogelijkheid voor degenen 

die de nieuwe erfpacht niet kunnen betalen om dat 

via een oplopende schuld uit te stellen tot na de 

verkoop van hun woning. Aangezien dit met een 

wettelijke rentevergoeding moet gebeuren kan deze 

schuld snel oplopen.

een gunstiger aanbod van 

de gemeente, maar niet 

altijd beter dan het 

bestaande stelsel

10

Het kan in het belang van zowel gemeente als erfpachter 

zijn om de afkoop van erfpacht te faciliteren. Dat betekent 

dat reële afkoopbedragen moeten worden bepaald, waarin 

toekomstige kasstromen contant worden gemaakt. Uit het 

grote verschil tussen wel of niet afkopen voor de 

gemeentelijke totaalopbrengst blijkt dat dit nu niet het 

geval is.

Nieuw is de mogelijkheid om de afrekening voor de 

eeuwigdurende erfpacht (na afloop van het lopende 

voortdurende tijdvak) nu al af te kopen. Maar het is 

niet te verwachten dat erfpachters daar een voordeel 

in zien: het is maar de vraag of dit zich vertaalt in 

woningwaarde.

een optie die weinig 

toevoegt 


