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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

 
 

Bijgaand vindt u een analyse van het aangepaste voorstel 

conversieregeling erfpacht Utrecht 2017. Deze analyse is uitgevoerd 

door de heer R. de Wildt, voormalig partner van onderzoeksinstituut 

RIGO Research en Advies, in opdracht van Vereniging Eigen Huis en 

ligt in het verlengde van de analyse van het eerdere voorstel. 

 

Alhoewel de aangepaste regeling goede verbeteringen kent ten opzichte 

van het oorspronkelijke voorstel, blijft het verschil met het voorstel uit 

2003 nog groot. De afkoopsom ten opzichte van 2003 is fors hoger, ook 

wanneer de stijging van de grondprijzen daarin wordt meegenomen. Dit 

leidde in het oorspronkelijke voorstel tot een 40% hogere afkoopsom ten 

opzichte van 2003. In het aangepaste voorstel kan dit nog steeds tot 

26% oplopen. 

 

De oorzaak daarvan is gelegen in de uitgangspunten. In 2003 werd de 

grondwaarde gebaseerd op de WOZ-waarde van 1999 met toen nog 

een waardepeildatum van 4 jaar daarvoor: 1 januari 1995. De 

grondwaarde liep in 2003 dus 8 jaar achter op de actuele waarde.  

 

In de nieuwe conversieregeling wordt de grondwaarde gebaseerd op  

een WOZ-waardepeildatum van slechts 2 jaar geleden (2015 ten 

opzichte van 2017). Het toepassen van een gebruikelijke 

depreciatiefactor van 40% zou dit verschil in jaren tussen het jaar van 

afkoop en waarderingsjaar wegnemen ten opzichte van de situatie in 

2003.  

 

De mogelijkheid om te kiezen voor conversie met uitstel van het betalen 

van de afkoopsom zal voor erfpachters nuttig zijn, maar de 

canonbetaling is ons inziens te duur. Het percentage is in het voorstel 
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gesteld op 5% en dit is hoger dan een annuïteit van 30 jaar. Bovendien 

is in het laatste geval sprake van vermogensvorming. 

Voor de uitwerking van bovenstaande conclusies verwijs ik naar 

bijgevoegde analyse. 

 

Ik verzoek u bijgaande bevindingen mee te nemen bij de verdere 

behandeling van het aanstaande raadsvoorstel. 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

drs. Nico. W. Stolwijk 

manager Belangenbehartiging 

 

 


