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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

Van harte gefeliciteerd met uw installatie als lid van de gemeenteraad van Amsterdam. 

Een probleemdossier dat op u ligt te wachten is de erfpachtregeling die tijdens de 

vorige raadsperiode is aangenomen. Erfpachters worden onvoldoende geïnformeerd 

over de mogelijkheden en consequenties die een afkoop of fixatie van de canon voor 

hen heeft. Daarnaast is er nog geen antwoord op basale vragen omtrent de 

overstapregeling. Verder is de buurstraatquote (BSQ) - een bepalend element in de 

overstapregeling - niet transparant en leidt deze op bepaalde locaties tot onbillijk grote 

verschillen in afkoopsommen. Het aantal aanvragen dat bij de gemeente binnenkomt 

voor een overstapvoorstel is nog erg laag, terwijl het opstellen van de voorstellen, bij 

deze kleine aantallen nu al tot grote problemen leidt bij de gemeente.  

  

Informatie moet sterk worden verbeterd 

 

Met een aantal aanvragen om een overstapvoorstel dat in de orde ligt van 5% van de 

200.000 woningen met erfpacht is de overstapregeling tot op heden niet populair. Het 

beperkte aantal aanvragen geeft wellicht aan dat een groot deel van de erfpachters 

nog geen goed beeld heeft van de voor- en nadelen van de overstapregeling. Dat is 

zorgelijk, omdat een deel van de erfpachters duidelijk voordeel heeft bij het 

overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. Naast afkoop kunnen erfpachters kiezen 

voor het fixeren van de canon aan het einde van de huidige termijn. Bij verkoop van de 

woning in de nabije toekomst kan de koper de woning dan bovendien gemakkelijker 

financieren.  

 

Erfpachters die de afgelopen maanden de gemeente Amsterdam hebben benaderd 

met de vraag wat de overstap naar eeuwigdurende erfpacht voor hen zou inhouden 

kregen vaak geen goed antwoord op hun vragen. De gemeente heeft grote moeite om 

inzicht te bieden in de overstapregeling. Er blijken daarnaast vele complicaties te zijn 

die de gemeente niet heeft voorzien. Ook op een aantal basale vragen is het antwoord 
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nog niet gegeven, waardoor veel aanvragen vooralsnog niet resulteren in een 

aanbieding.   

 

Nu is het zo geregeld dat al vanaf 2020 de voorstellen niet langer plaatsvinden op 

basis van de WOZ waarde met peildata 1-1-2014 of 1-1-2015. De overstap wordt dan 

veel duurder door de sterk stijgende WOZ-waarden. Als het aantal overstappers fors 

toeneemt is het maar de vraag of de gemeente dit qua capaciteit aankan. De 

beantwoording van de vragen over de overstap in de vorm van een aanbieding door de 

gemeente verloopt tot nu toe zo traag dat het nooit zal lukken om voor 1-1- 2020 alle 

erfpachters van een voorstel te voorzien. Het afgelopen jaar heeft de gemeente minder 

dan 2% van de 200.000 woningen met erfpacht van een voorstel voorzien. De deadline 

van 1-1-2020 wordt zo onhaalbaar: in dit tempo gaat het tot ver na uw nieuwe 

raadsperiode duren om alle erfpachters een aanbieding te sturen. Vereniging Eigen 

Huis vindt dat erfpachters niet de dupe mogen worden van gemeentelijke vertraging en 

roept de gemeente op deze deadline te schrappen. 

 

Onduidelijkheden van de overstapregeling die op korte termijn moeten worden 

weggenomen: 

 

1. Hoe wordt de overstap voor individuele appartementen geregeld? Lopen 

erfpachters in de toekomst niet tegen juridische problemen aan en geeft de 

financiering van de erfpacht en de opstal dan geen problemen? Is daar studie 

naar gedaan en zo ja, waarom brengt de gemeente deze niet naar buiten? 

Inmiddels heeft de Tweede Kamer hierover ook vragen gesteld aan de 

regering.  

2. Er is geen duidelijkheid of er wel of geen overdrachtsbelasting moet worden 

betaald. Hierover moet een oordeel komen van de Belastingdienst. Indicaties 

over de hoogte van de notariskosten ontbreken bovendien. Ook hier moet 

duidelijkheid over komen. 

3. De banken, c.q. de Nederlandse Vereniging van Banken hebben zich niet 

uitgesproken over de mogelijkheden van financiering van de woning als de 

canon eeuwigdurend is vastgelegd. Zekerheid hierover is wenselijk.  

4. Voor woningen met AB1994 zijn er meerdere opties om de overstap vorm te 

geven. Hoe gaat de gemeente de voor- en nadelen van de verschillende opties 

inzichtelijk presenteren aan de erfpachter? 

5. Eigenaren van recent gebouwde woningen hebben geen WOZ-waarde 

peildatum 1-1-2014 of 1-1-2015. Zij weten niet waar ze aan toe zijn. De 

gemeente heeft voor deze woningen een alternatieve ‘onbezwaarde waarde’ 

vastgesteld. Deze wordt echter niet gedeeld met de eigenaren. Ook de 

‘buurtstraatquote’ is voor deze woningen niet bekend. Eigenaren hebben recht 

op deze informatie. 

6. Inmiddels is naast de BSQ 2017 ook de BSQ 2018 bekend. Bij de berekening 

daarvan zijn correcties doorgevoerd. In hoeverre werken deze correcties door 

in de BSQ 2017? En zo ja, veroorzaakt dat dan geen onzekerheid? 

7. In zijn algemeenheid is het niet transparant hoe de BSQ is vastgesteld en dit 

leidt op bepaalde locaties tot onbillijk grote verschillen in afkoopsommen. 

Onderzoek naar een geschikter en eenvoudiger alternatief is noodzakelijk.    

8. Tenslotte ontbreekt een klachtenregeling terwijl er veel klachten zijn.  
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VEH is van mening dat het doormodderen met de uitvoeringspraktijk van het nieuwe 

erfpachtsysteem onverantwoord en onfatsoenlijk is richting de erfpachters. De 

vereniging dringt er bij u als gemeenteraad op aan ervoor te zorgen dat: 

- de informatie aan de erfpachters sterk gaat verbeteren; 

- op korte termijn de genoemde onduidelijkheden worden opgelost; 

- de deadline van 2020 wordt geschrapt en de garantie wordt gegeven dat de WOZ-

waarde met peildata 1-1-2014 of 1-1-2015 als basis gebruikt blijft worden tot het 

moment dat alle problemen zijn opgelost en iedereen een redelijk en duidelijk aanbod 

heeft kunnen ontvangen; 

- onderzoek wordt verricht naar een geschikter en eenvoudiger alternatief voor de 

huidige BSQ’s. 

 

Wij zijn graag tot een nadere toelichting bereid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

drs. Nico W. Stolwijk 

manager Belangenbehartiging   

 

 


