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Verantwoording 

Aanleiding 

In Amsterdam werd in het systeem van erfpacht de canon elke 50 jaar opnieuw vastgesteld. In 2016 

heeft het college B&W van Amsterdam besloten om Amsterdamse erfpachters de mogelijkheid te 

bieden om hun erfpacht in één keer voor altijd af te kopen. Sinds 2017 is het daarom mogelijk voor 

woningeigenaren met een lopend erfpachtcontract over te stappen op eeuwigdurende erfpacht.  

Vereniging Eigen Huis wil graag inzicht in de mening over en ervaringen met het afkopen van erfpacht. 

In dit kader heeft begin oktober 2018 een ledenraadpleging onder 28.206 leden van Vereniging Eigen Huis 

plaatsgehad, in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Marlyse-Research.  

Veldwerk 

De uitnodigingen voor deelname zijn per e-mail op donderdag 27 september en op donderdag 18 oktober  

verzonden. Er zijn geen reminders verstuurd. Op de sluitingsdatum van het onderzoek, maandag 22 

oktober, hebben 2.093 leden deelgenomen aan de ledenraadpleging. 1.894 respondenten hebben hiervan 

een woning in Amsterdam op erfpachtgrond. Het overall responspercentage bedraagt 7%.  
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Huidige woning 

 

Van de 2.093 leden van Vereniging Eigen Huis die hebben deelgenomen aan de ledenraadpleging over 

Amsterdamse erfpacht, is 90% eigenaar van een woning op erfpachtgrond. Dit zijn in totaal 1.875 leden.  

 

 

Van 99% van de woningen op erfpacht is gemeente Amsterdam de grondeigenaar. In bijna 6 op de 10 

gevallen gaat het dan om een appartement.  

 

  

90%

9% 0%

1. Heeft u een woning op erfpacht of op eigen grond?

Erfpacht

Eigen grond

Weet ik niet

Basis: alle respondenten (n=2.093)

40% 59% 2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3. Woont u in een (eensgezins)woning of in een appartement?

(Eengezins)woning Appartement Anders, namelijk:

Basis: woning op erfpacht van Gemeente Amsterdam (n=1.875)



 

3 

 

Huidige erfpachtcontract 

 

Van de respondenten met een woning op erfpachtgrond, weet 84% welke Algemene Bepalingen van 

toepassing zijn op het erfpachtcontract. De Algemene Bepalingen uit 1994 (looptijd tot ongeveer 2050) 

en uit 2000 (looptijd tot na 2050) komen het vaakst voor.  

Aan woningeigenaren is gevraagd aan te geven tot welk jaar het huidige tijdvak van het erfpacht loopt. 

 Voor AB2000 geeft 81% aan dat de looptijd eindigt in de periode 2051-2070 

 Voor AB1994 geeft 91% aan dat de looptijd eindigt in de periode 2031-2060 

 Voor AB van eerder geeft 87% aan dat de looptijd eindigt in de periode 2021-2050. 

 

 

Drie kwart van de respondenten met een woning op erfpachtgrond (m.u.v. AB2016) heeft de erfpacht 

voor langere tijd afgekocht.  

 

  

16% 2% 33% 36% 13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

4. Weet u welke Algemene Bepalingen (AB) van toepassing zijn op uw 

erfpachtcontract?

Weet ik niet AB2016 AB2000 AB1994 AB van eerder

Basis: woning op erfpacht van Gemeente Amsterdam (n=1.875)

73% 26% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

6. Is de erfpacht voor langere tijd afgekocht of betaalt u (half)jaarlijks canon?

Afgekocht Canonbetaling Weet ik niet

Basis: woning op erfpacht van Gemeente Amsterdam m.u.v. AB2016 (n=1.831)
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Bekendheid met de overstapregeling 

Om inzicht te krijgen in de mening van Amsterdamse erfpachters over de overstapregeling, kregen 

respondenten eerst een uitleg over de overstapregeling:  

Sinds een jaar is het mogelijk over te stappen op eeuwigdurende erfpacht. Er zijn twee mogelijkheden: 

1. U koopt het betalen van canon af met een eenmalige afkoopsom. 

2. U laat de canon vastklikken, zodat u weet wat u jaarlijks gaat betalen. 

 

 

 

De bekendheid met de overstapregeling is groot. Twee derde is bekend met beide overstapmogelijkheden 

en nog eens een kwart is bekend met alleen de mogelijkheid om de jaarlijkse canons af te kopen met een 

eenmalige afkoopsom.  

 

 

  

65%

28%

0%
7%

7. Was u bekend met de hierboven genoemde twee mogelijkheden die de 

overstapregeling aanbiedt?

Ja, ik was bekend met beide mogelijkheden van de

overstapregeling

Ik was alleen bekend met de mogelijkheid jaarlijkse

canons af te kopen met een eenmalige afkoopsom

Ik was alleen bekend met de mogelijkheid jaarlijkse

canons vast te klikken

Nee, niet bekend met de overstapregeling

Basis: woning op erfpacht van Gemeente Amsterdam m.u.v. AB2016 (n=1.831)
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Interesse in de overstapregeling - aanvragen aanbod 

 

Ongeveer de helft van de woningeigenaren met een lopend erfpachtcontract heeft bij de gemeente een 

aanbod gevraagd voor overstap naar eeuwigdurende erfpacht. 20% van de leden heeft een aanbod 

ontvangen. Dit is meer dan de cijfers van de gemeente Amsterdam aangeven1. Een verklaring daarvoor 

kan zijn dat in deze ledenraadpleging vooral erfpacht-geïnteresseerde mensen reageren (zelfselectie). 

Uitsplitsing naar stadsdeel: % 'ja, ik heb een aanbod aangevraagd': 

 

 

                                                        

1 Brief ‘Stand van zaken uitvoering Overstapregeling’. Gemeente Amsterdam. 26 september 2018 

20%

28%

52%

8. Heeft u bij de gemeente een aanbod gevraagd voor de overstap naar 

eeuwigdurende erfpacht?

9. Heeft u een aanbod van de gemeente ontvangen?

Aanbod gevraagd en ontvangen

Aanbod gevraagd, maar niet ontvangen

Geen aanbod gevraagd

Basis: (deels) bekend met overstapregeling (n=1.708)
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Als het aanbod nog niet is ontvangen wacht ruim 80% daar al langer dan een half jaar op. 25% wacht 

zelfs langer dan een jaar op een aanbod.  

 

  

7%

9%

30%

29%

22%

3%

< 3 mnd

3-<6 mnd

6-<9 mnd

9-<12 mnd

12-<18 mnd

>= 18 mnd

0% 20% 40% 60% 80% 100%

10. Hoe lang wacht u inmiddels op een aanbieding?

Basis: aanbod gevraagd, maar niet ontvangen (n=471)



 

7 

 

 

De belangrijkste reden voor het niet aanvragen van een aanbod is de verwachting dat het afkopen van 

de jaarlijkse canons te duur zal zijn.  

Onder ‘anders, namelijk’ worden zaken genoemd als: al afgekocht voor komende decennia, het is te ver 

vooruit kijken (komende jaren kan nog van alles veranderen), de rekentool gaf aan dat de afkoopsom veel 

te hoog is, ik wacht nog op een gunstigere regeling. 

 

Uitsplitsing naar stadsdeel: % 'ik verwacht dat het toch te duur is': 

 

 

 

 

15%

4%

14%

1%

34%

3%

29%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Het is er nog niet van gekomen

Ik ben niet geïnformeerd over de verschillende opties

Ik lees en hoor er alleen maar gedoe over

Ik weet niet waar ik mij moet aanmelden

Ik verwacht dat het toch te duur is

Ik ga binnenkort verhuizen

Anders, namelijk:

15. Wat is de belangrijkste reden dat u tot op heden geen aanbod heeft gevraagd 

voor de overstap?

Basis: geen aanbod gevraagd (n=890)
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Er zijn nog 8.476 mensen extra uitgenodigd uit de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. Dit vond plaats 

vlak nadat het besluit van 10% korting bekend werd gemaakt. Hierdoor kon onder deze beperkte groep 

worden gemeten wat de invloed van deze korting is (vragen 15b en 15c zijn extra toegevoegd). 

 

Een kleine meerderheid (= 56%) weet dat de gemeente Amsterdam heeft besloten een korting van 10% 

te geven op het aanbod. Dit lijkt Amsterdammers met een woning op erfpachtgrond niet over de streep 

te trekken: 13% verwacht dan alsnog een aanbod aan te vragen, 40% doet dit niet en de helft weet het 

nog niet. 

 

Wanneer geen aanbod is gevraagd, weet een kleine meerderheid dat de overstapregeling vanaf 2020 

ongunstiger wordt. Ruim één derde is hier niet mee bekend. 

  

64% 36%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

16. Bent u ermee bekend dat de overstapregeling vanaf 2020 ongunstiger 

wordt?

Ja Nee

Basis: geen aanbod gevraagd (n=890)

56% 44%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15b. De gemeente Amsterdam heeft de afgelopen dagen besloten een korting 

van 10% te geven op het aanbod. Bent u bekend met deze korting?

Ja Nee

Basis: geen aanbod gevraagd (n=290)

13% 40% 48%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

15c. Verwacht u dat deze korting u over de streep trekt om alsnog een aanbod 

aan te vragen?

Ja Nee Weet ik niet

Basis: geen aanbod gevraagd (n=290)
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Interesse in de overstapregeling - accepteren aanbod 

 

 

36% overweegt het aanbod te accepteren of heeft het aanbod al geaccepteerd (dat is 6,5% van de 

woningeigenaren met een lopend erfpachtcontract). 43% gaat niet verder met het aanbod en 21% weet 

nog niet wat te doen. 

Succesratio zonder korting: Succesratio met korting: 

    

 

De succesratio van de overstapregeling is momenteel 7%2. Ervan uitgaande dat iedereen die een aanbod 

heeft aangevraagd, ook daadwerkelijk een aanbod ontvangt, dan stijgt de succesratio voor het besluit 

over de korting naar 16%3. De korting levert naar verwachting een extra stijging van 5 procentpunten 

op: 21%: een gering verschil4.  

                                                        

2 Zonder korting: 100% x 93% x 48% x 42% x 36% = 6,7% 

  Met korting: 100% x 93% x 55% x 42% x 41% = 8,8% 
3 Zonder korting: 100% x 93% x 48% x 100% x 36% = 16,1% 

  Met korting: 100% x 93% x 55% x 100% x 41% = 21,1% 
4 Verondersteld wordt dat de uitkomst van de onderzochte twee stadsdelen (Nieuw-West en Zuidoost) in 

dezelfde mate geldt voor de overige stadsdelen. 

19%

17%

43%

21%

11. Wat vindt u van het aanbod van de gemeente?

Ik overweeg het aanbod te accepteren

Ik heb het aanbod inmiddels geaccepteerd

Ik ga niet verder met het aanbod

Weet ik (nog) niet

basis: aanbod gevraagd en ontvangen (n=342)

100% - Amsterdammers met 
erfpachtgrond (geen AB2016)

93% - Bekend met overstapregeling

48% - Vraagt aanbod

42% - Aanbod ontvangen

36% - Aanbod geaccepteerd of 
overweegt aanbod te accepteren

100% - Amsterdammers met 
erfpachtgrond (geen AB2016)

93% - Bekend met overstapregeling

55% - Vraagt aanbod

42% - Aanbod ontvangen

41% - Aanbod geaccepteerd of 
overweegt aanbod te accepteren

9% 7% 
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De open, kwalitatieve antwoorden leveren het volgende beeld op. Degenen die niet op het aanbod ingaan 

geven aan dat de afkoopsom veel te duur is, vaak zelfs dat dit een ‘belachelijk’ en ‘onrealistisch’ bedrag 

is. Ook kan een deel van de woningeigenaren de kosten om eenmalig af te kopen niet opbrengen. 

Onzekerheid is ook een reden om niet op het aanbod in te gaan: onzekerheid over wat de toekomst 

brengt, onzekerheid of de afkoopsom bij verkoop van het huis kan worden terugverdiend, 

onzekerheid/onduidelijkheid over bepalingen in het contract. Tot slot wordt aangegeven dat ondanks de 

hoge kosten, de gemeente nog altijd eigenaar van de grond blijft en dat de kosten voor het betalen van 

erfpacht in de loop der jaren (onredelijk) fors zijn toegenomen. De grondslag waarop de kosten zijn 

gebaseerd zijn voor veel woningeigenaren onduidelijk. 

 

 

Het voor altijd afkopen van de canons heeft de voorkeur van een duidelijke meerderheid: driekwart 

(=76%) kiest voor deze overstapregeling.  

 

 

Het afkopen naar eeuwigdurende erfpacht wordt door de meerderheid gefinancierd uit eigen vermogen. 

15% moet hier een (extra) hypotheek voor afsluiten. Afkopen lijkt daarmee vooral een mogelijkheid voor 

de meer vermogende Amsterdammer. 

  

18%

76%

6%

13. De gemeente geeft u de mogelijkheid de jaarlijkse canon vast te klikken of 

deze voor altijd af te kopen. Welke keuze heeft u gemaakt / gaat u maken?

Vastklikken jaarlijkse canon

Canon afkopen

Weet ik niet

Basis: aanbod geaccepteerd of van plan te accepteren (n=123)

15%

81%

4%

14. Hoe heeft u het afkopen naar eeuwigdurende erfpacht gefinancierd? / Hoe 

gaat u het afkopen naar eeuwigdurende erfpacht financieren? 

Met een (extra) hypotheek

Uit eigen vermogen

Weet ik niet

Basis: van plan te kiezen voor / gekozen voor afkopen canon (n=94)
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Informatievoorziening 

 

Aan alle respondenten met een woning op erfpachtgrond is gevraagd wat men vindt van de informatie 

die gemeente Amsterdam heeft gegeven over de overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht. 

Slechts een kwart beoordeelt de verstrekte informatie met een rapportcijfer van 7 of hoger. Driekwart 

van de respondenten vindt de informatievoorziening van de gemeente hooguit matig en geeft een 

waarderingscijfer 6 of lager. 

  

3% 22% 30% 22% 22% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

17. Hoe vindt u dat de gemeente Amsterdam u heeft geinformeerd over de 

overstapregeling voor eeuwigdurende erfpacht? Geef een rapportcijfer van 1-10

Heel goed  (9-10) Goed (7-8) Matig (5-6) Slecht (3-4) Heel slecht (1-2) Weet ik niet

Basis: woning op erfpacht van Gemeente Amsterdam (n=1.875)
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Tot slot 

De respondenten met een woning op erfpachtgrond is tot slot gevraagd: ‘Wat is de belangrijkste 

boodschap die Vereniging Eigen Huis aan de gemeente zou moeten overbrengen met het oog op 

erfpacht in Amsterdam?’. De teneur is overwegend afwijzend. Een greep uit de reacties: 

 'Dat de gemeente Amsterdam erfpachters niet als melkkoe mag beschouwen.  De gemeente hanteert een 

berekeningswijze van de afkoopsom dan wel het canon waarbij de waarde of waardestijging van de opstal veel te bepalend 

is. Dit moet de gemeente aanpassen.' 

 'Het duurt allemaal erg lang. We willen graag zo snel mogelijk duidelijkheid, ook i.v.m. de financiering (hypotheekrente is nu 

gunstig, maar hoe lang duurt dat nog).  We worden tussentijds helemaal niet op de hoogte gehouden, dus we hebben geen 

idee of en wanneer er een aanbod volgt. En we hebben ook geen idee wat dat aanbod ongeveer zal zijn. Ook zijn de 

berichten in de media en wat er op de website staat tegenstrijdig en ingewikkeld, dus verstandig als de gemeente zorg 

voor eigen, juiste en begrijpelijke communicatie.' 

 'Laat de erfpacht bestaan, dit is een slechte, dure regeling voor huiseigenaren met weinig eigen vermogen en de gemeente 

verliest op termijn haar grond en grondslag voor inkomen. Grond is gemeenschappelijk bezit in de stad.' 

 'Dat er een mooie en begrijpelijke regeling moet komen voor het afkopen van de erfpacht. Vooralsnog is het onbetaalbaar 

en bovendien onduidelijk!' 

 'Dat de erfpachtregeling beter helemaal van de baan kan. Laat mensen de grond zelf kopen voor een redelijke prijs. Werk 

niet als monopolist en prijsopdrijver. En voorkom dat mensen vanwege de erfpachtregeling en te hoge prijzen hun huis 

moeten verkopen. Laat gewone mensen in Amsterdam kunnen blijven wonen. En nog het minste: stop met alle 

ondoorzichtige (geld) spelletjes en doe het eerlijk (ons huis wordt hoger in prijs geschat dan het huizen aan de overkant 

van de straat op eigen grond, n betere bezonning en een 3x keer zo grote tuin. Om de waarde van de erfpacht te bepalen 

kiest de gemeente keer op keer al jaren verkeerde vergelijkingspanden waardoor de waarde van ons huis en dus van de 

erfpacht stelselmatig te hoog wordt ingeschat.' 

 'De erfpacht gewoon in stand houden. Op die manier rekenen ze zich niet rijk aan een eenmalige inkomstenbron.' 

 
 


