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Analyse nieuw voorstel conversie erfpacht Utrecht 2017 

 

DE BELANGRIJKSTE VERSCHILLEN 2016-2017 

Op verzoek van de Vereniging Eigen Huis wordt hier een beknopte analyse gemaakt van de nieuwe 

voorstellen voor de conversie naar eeuwigdurende erfpacht in Utrecht. Eind juni 2017 heeft B&W 

van Utrecht een nieuw, aangepast voorstel gepresenteerd voor de omzetting van de nog lopende 

contracten voor voortdurende erfpacht naar eeuwigdurend. Dit betreft zo’n 3500 contracten die 

overwegend in de periode 1974-1988 zijn aangegaan. Vanaf 1989 was sprake van eeuwigdurende 

erfpacht met afkoop bij uitgifte. In 2003 was al een conversieregeling ingevoerd, die B&W nu wilde 

actualiseren en aantrekkelijker wilde maken voor de erfpachter.  

Op het eerdere voorstel van 2016 was veel kritiek gekomen. Het nieuwe voorstel biedt drie 

verbeteringen: 

- Door de grondwaarde niet te indexeren van 2015 naar 2017 wordt feitelijk een korting van 14% 

doorgevoerd. De stijging van woningprijzen in deze twee jaar bedraagt 16%, de woningprijsindex 

steeg  20%.  

- Door de disconteringsvoet op 5% te zetten in plaats van 4,35% wordt het goedkoper om 

toekomstige grondwaarde nu af te kopen. Dit voordeel is groter naarmate het lopende 

erfpachtcontract nog langer doorloopt.  In de praktijk is dit maximaal 13,5% extra korting, bij een 

resterende looptijd van 20-21 jaar (2017-2038). 

- Degenen die nu de afkoopsom niet kunnen opbrengen kunnen kiezen voor een eeuwigdurende 

canon van 5% van de vastgestelde grondwaarde. Desgewenst kunnen ze later alsnog de 

afkoopsom betalen. 

De combinatie van de eerste twee korting geeft ten opzichte van het voorstel uit 2016 een maximale 

reductie van ongeveer 25% op de grondwaarde, voor de contracten met een contractuele 

erfpachtherziening in 2038. Wanneer de herzieningsdatum vroeger ligt loopt de korting terug naar 

14%. Dit is zichtbaar in de doorrekening van de verschillen: die is gemiddeld 18,4%, maar varieert 

tussen 14% en 25%.  

CONCLUSIE VAN 2016 

RIGO heeft in maart 2017 een analyse gemaakt van de conversieregeling 2016. De conclusie was dat 

het gestelde doel, om erfpachters over te halen de overstap naar eeuwigdurend te maken zeker niet 

zou worden gehaald.  

Kenmerkend voor de conversieregeling is dat deze onvoordeliger is naarmate de herziening van de 

lopende erfpacht dichterbij ligt. De op 2015 gefixeerde grondwaarde is dan bepalender voor de 

afkoopsom voor de conversie.  

Door de stijging van de grondwaarde ten opzichte van 2003 (die gebaseerd werd op de WOZ-waarde 

1999) is het overstappen naar eeuwigdurend tegelijkertijd steeds duurder geworden. De 

woningprijsindex van Utrecht steeg van 1999 naar 2015 met 82%. Het effect van 14 jaar korter 

disconteren (2003-2017) met 5% is een 105% hoger afkoopsom voor de conversie. Deze voor de 
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erfpachter forse nadelige effecten van het uitstellen van de overstap zijn voor de gemeente in gelijke 

mate voordelig. De in 2003 ontvangen afkoopsom is voor de gemeente wanneer we rekenen met de 

toenmalige lange obligatierente van ongeveer 4,75% nu in waarde verdubbeld (rond 200%), de 

afkoopsom in de conversieregeling 2017 is gestegen naar zo’n 375% van de afkoopsom toen.   

Het fixeren van de grondwaarde, aanvankelijk op 1999, c.q. het jaar van conversie en nu op 2015 is 

op zichzelf gunstig voor het overstappen naar eeuwigdurend. Bij het invoeren van de regeling in 2003 

compenseerde dit het ontbreken van een depreciatiefactor, een korting op de grondwaarde bij 

herziening waarvoor een percentage van 40-45% gangbaar is. Vooral bij een korte periode tot de 

erfpachtherziening bij afloop van het tijdvak van 50 jaar is dit ontbreken van depreciatie nadelig voor 

de erfpachter.  Dit is zichtbaar gemaakt in onderstaande figuur: 

Figuur 1 De regelingsrente (voorstel 2016) versus een scenario met gangbare uitgangspunten 

 

Bron RIGO Research en Advies 

Door de voorgestelde wijzigingen in het voorstel 2017 verandert dit slechts beperkt. De groene lijn 

die de conversieregeling weergeeft wordt met 14% neerwaarts aangepast en krijgt door de sterkere 

discontering ook een steiler verloop.  
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Figuur 2 De effecten van de wijzigingen in het voorstel 2017 

 

CONCLUSIE VOOR 2017 

Het grote verschil met een overstap in 2003 blijft met de voorgestelde aanpassingen in 2017 

grotendeels bestaan: het verlies van 14 jaren discontering en de forse stijging van de grondwaarde 

door de gestegen woningprijzen.  

Terwijl de Utrechtse regeling een aantal gunstige elementen bevat, zoals de redelijke grondquotes, 

die door de gehanteerde systematiek in de tijd constant blijven, het fixeren van de grondwaarde op 

het moment van conversie en de relatief gunstige discontering is ook de uitkomst van de 

conversieregeling 2017 toch als onevenwichtig te bestempelen.  

Het zou logisch zijn om de gangbare depreciatie in te voegen van 40-45% omdat hierdoor de grote 

sprong ten opzichte de regeling van 2003 in belangrijke mate wordt gecompenseerd. Dit heeft een 

sterk dempend effect op de nadelen die degenen ondervinden die al snel aan een nieuw tijdvak toe 

zijn.  

De optie om nu de grondwaarde te fixeren en via het betalen van 5% hiervan als jaarlijkse canon is 

relatief duur: de annuïteit van een dertigjarige hypotheek is over het algemeen nu lager, waarbij voor 

de helft sprake is van vermogensvorming. Deze optie is daarom voor de erfpachter alleen 

aantrekkelijk indien het lastig is een hypotheek hiervoor te krijgen of te verhogen, en vooral indien 

dan ook de erfpacht fiscaal aftrekbaar is. Dit kan beperkt worden door het eigenwoningforfait. Een 

canonpercentage van 3% is bij de huidige stand van de lange rente (1%-1,5%) al relatief hoog.  

Amsterdam, Rob de Wildt, 15 augustus 2017 
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