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1. Verantwoording 

Aanleiding 

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

bieden om hun erfpacht in één keer voor altijd af te kopen. In het huidige systeem wordt de canon 

elke 50 jaar opnieuw vastgesteld. Het voorstel voor afkoop ligt bij de gemeente open voor inspraak 

tot en met 19 februari 2017.  

Vereniging Eigen Huis zal in deze inspraakperiode reageren namens haar Amsterdamse leden. In dit 

kader heeft eind januari 2017 een ledenraadpleging plaatsgehad onder 27.405 leden van Vereniging 

Eigen Huis, in samenwerking met onafhankelijk onderzoeksbureau Marlyse-Research.  

Veldwerk 

De uitnodigingen voor deelname zijn per e-mail op donderdag 26 en vrijdag 27 januari verzonden. Er 

zijn geen reminders verstuurd. Op de sluitingsdatum van het onderzoek, zes dagen later op 

woensdag 1 februari, hebben 5.371 leden deelgenomen aan de ledenraadpleging. 4.705 

respondenten hebben hiervan een woning in Amsterdam op erfpachtgrond. Het overall 

responspercentage bedraagt 20%.  
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2. Uw huidige situatie 

Van de 5.371 leden van Vereniging Eigen Huis die zijn uitgenodigd voor de ledenraadpleging over 

Amsterdamse erfpacht, is 88% eigenaar van een woning op erfpachtgrond. Dit zijn in totaal 4.705 

leden. 

 

 

 

3. Het voorstel van de gemeente 

Van de respondenten met een woning op erfpachtgrond, heeft 71% de brief van de gemeente 

gelezen. Alle deelnemers aan de ledenraadpleging hadden op zijn minst vooraf al in de media het één 

en ander gehoord over de plannen van de gemeente. 
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Circa één op de vijf respondenten (19%) zegt de plannen van de gemeente te begrijpen. Daarentegen 

geeft eveneens één op de vijf respondenten aan juist niets van de plannen te snappen. De overige 

61% vindt zichtzelf redelijk op de hoogte, maar heeft wel nog één of meerder vragen over de plannen 

van de gemeente. 

 

 

 

De respondenten is een aantal tegenstellingen voorgelegd. Vervolgens is hen de vraag gesteld om 

hieruit de drie woorden te selecteren die hun mening over het voorstel van de gemeente het beste 

weergeven. De drie woorden die de respondenten het vaakst kiezen: ‘oneerlijk’(40%), ‘niet-

realistisch’ (38%) en ‘slecht onderbouwd’ (35%). 
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4. Wat vindt u van de huidige plannen van de gemeente? Selecteer uit de 
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(n=4700)
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4. De online rekentool 

De meeste respondenten (63%) hebben de rekentool van de gemeente Amsterdam geraadpleegd. 

12% heeft de tool weliswaar gebruikt, maar vindt de gegevens die moesten worden ingevuld te 

ingewikkeld. 

 

 

 

5. Afkopen van erfpacht 

De respondenten is gevraagd welk bedrag zij volgens de rekentool moest betalen om de erfpacht af 

te kopen. Dat blijkt gemiddeld € 111.611 te zijn.  

Een relatief gering percentage van 6% denkt wel gebruik te gaan maken van de afkoopregeling van 

de gemeente. Hun gemiddelde afkoopbedrag is € 37.279. Bijna twee derde van de respondenten 

(65%) denkt de erfpacht niet te zullen afkopen. 

 

51% 12% 29% 8%

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

5. Op amsterdam.nl/erfpacht biedt de gemeente een online rekentool om een 

berekening van uw afkoopsom te maken. Heeft u deze rekentool gebruikt? 

ja, ik heb deze rekentool gebruikt

ja, wel geprobeerd maar ik vond de gegevens die ik moest invullen te ingewikkeld

nee, ik heb deze rekentool nog niet gebruikt, maar ik verwacht dit nog wel te doen

nee, ik verwacht deze rekentool niet te gebruiken

basis:woning op erfpacht, excl. in snap er niks van'

(n=4701)

1%

5%

28%

37%

29%

7. Gaat u de erfpacht afkopen?

zeker wel waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet zeker niet weet ik niet

basis:woning op erfpacht, excl. in snap er niks van'

(n=4691)



 

5 

 

Daarna is de respondenten die hebben aangegeven ‘zeker niet’ of ‘waarschijnlijk niet’ te zullen 

afkopen gevraagd: ‘voor welk bedrag zou u afkoop wel serieus overwegen?’ Hier is het antwoord  

€ 35.216. Dat is bijna 32% van het bedrag uit de rekentool. 

 

 

6. Reactie VEH-leden met een woning op erfpachtgrond 

 

Respondenten die een woning hebben op erfpachtgrond hebben massaal gereageerd op de open 

vraag aan het eind van de enquête. Onderstaand een bloemlezing van de opmerkingen. 

 Het is te complex en daarom begrijpt en vertrouwt men het niet: 

‘Alleen al de mate van ingewikkeldheid doet wantrouwen.’ 

‘Kiezen voor verdubbeling of onzekerheid.’ 

‘Afkoopinstructies op de site zijn moeizaam te volgen.’ 

‘De regeling is zo onduidelijk en onheilspellend is dat deze integraal moet worden aangepast.’ 

‘De rekenformules van de gemeente zijn niet inzichtelijk, terwijl dat wel zou moeten.’ 

‘Niet duidelijk welke keuze gemeente maakt: systeem versimpelen of winstmaximalisatie.’ 

‘Maak consequenties van keuzes veel begrijpelijker – wat zijn de gevolgen van nietsdoen? – 

waarom is gekozen voor dit voorstel?’ 

 

 In het algemeen vinden Amsterdammers dat de gemeente de belangen van de 

middengroepen niet dient met dit voorstel. Het is onbetaalbaar en men maakt zich zorgen 

over de financiering: 

‘Gemeente Amsterdam jaagt woningeigenaren in de schulden.’ 

‘Afkoop van de erfpacht volgens de voorgestelde regeling zou ertoe leiden dat mijn gezin zal 

moeten verhuizen.’ 

‘Gemeente schijnt zich ook niet druk te maken hoe wij dit moeten financieren.’ 

‘Kom met een betaalbaar alternatief, eventueel met de mogelijkheid van een 

betalingsregeling.’ 
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‘Bedenk een regeling die betaalbaar is voor de middeninkomens, desnoods met een 

meerjarige financiering.’ 

‘Alleen de voordelen worden verkocht, nadelen worden niet belicht’ 

‘Stel het belang van burgers boven het belang van de gemeente!’ 

‘Bankiers uit Londen kunnen dit betalen, maar de gewone man niet. Kennelijk wil de 

gemeente meer bankiers.’ 

‘Zorg dat het in termijnen kan.’ 

‘Als ik rijk was geweest had ik de erfpacht afgekocht.’ 

‘Als de gemeente een voorstel doet, dan graag realistisch.’ 

‘Bedenk een creatievere oplossing. Ineens meer dan 80k uitgeven is onrealistisch voor mensen 

die hun financiering net rond hebben kunnen krijgen bij de aankoop in de afgelopen jaren.’ 

‘Bekijk de situatie realistischer. Niet met eurotekens in de ogen.’ 

 

 Men vindt dat je voor dit soort bedragen eigenaar moet worden: 

‘Het is idioot dat je tienduizenden euro’s moet betalen en dan nog steeds geen eigenaar bent 

van de grond, maar alleen het recht hebt gekocht.’ 

 

 Veel klachten over de Buurt Straat Quote: 

‘Het is oneerlijk de gebruikers te laten boeten voor de waardestijging waar zij zelf voor 

hebben gezorgd door in hun huis te investeren. De waardestijging daarvan aan de gemeente 

laten toekomen is diefstal.’ 

‘Tussen de 64% en 68% stellen zonder achterliggende informatie klinkt naar willekeur.’ 

‘In 1988 was de verhouding grondwaarde-opstalwaarde 15-85%. Inmiddels is mijn woning 

over 2 verdiepingen 3 meter uitgebouwd en nu komt de gemeente op een verhouding 

grondwaarde-opstalwaarde van 50-50%.’ 

 

 Men verwacht niet dat het een succes gaat worden: 

‘It must be asked why such a proposal, with little or no chance of success, is being proposed. 

Seems a total waste of time.’ 

 

 Wat wilt u de gemeente Amsterdam vertellen: 

Respondenten met een woning op erfpachtgrond is gevraagd wat de belangrijkste boodschap is 

die zij de gemeente willen meegeven als het gaat om een redelijke afkoop van erfpacht?’ Een 

greep uit de reacties: 

‘Zorg dat men afkoop kan betalen. Wij hebben 10 jaar geleden de erfpacht voor 50 jaar 

afgekocht. Om nu weer fors te moeten dokken is niet reëel. Wij wonen in de goedkoopste 

buurt van A dam. En dat is niet voor niets. Maar arme mensen die in veel duurdere buurten 

wonen en die al 40 jaar of langer geleden hun erfpacht hebben afgekocht. Soms zal je 

gedwongen moeten verhuizen. Heel slecht doordacht plan waar de gemeente de lusten heeft 

en wij burgers de lasten. Onbehoorlijk bestuur.’ 

‘Zorg voor niet nog meer ongelijkheid en onbetaalbaarheid in de woningmarkt.’ 
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‘Zo ongeveer de volledige prijsstijging van de woning wordt door de gemeente aan de grond 

(en dus aan zichzelf) toegekend; doordat men redeneert waarde huis in economisch verkeer 

min herbouwwaarde; de huiseigenaar zou een veel groter deel van de prijsstijging toegekend 

kunnen krijgen; de afkoop is dus gewoon te duur.’ 

‘Maak helder dat afkoop consequenties heeft voor een hogere WOZ waarde en 

dientengevolge hogere jaarlijkse belastingen. Alleen op die manier is het mogelijk om een 

integrale financiële afweging te maken.’ 
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7. Reacties van mensen die een woning op eigen grond hebben, dus geen erfpacht 

Opvallens is dat Vereniging Eigen Huis ook tientallen reacties kreeg van Amsterdammers die een 

woning hebben op eigen grond, en dus geen erfpacht betalen. Zij konden alleen de open vraag aan 

het eind van de enquête invullen. Velen van hen vinden het huidige erfpachtstelsel achterhaald en 

afkopen te duur: 

‘ Mijn woning staat op eigen grond, maar ik heb wel de rekentool toegepast. Als het erfpacht 

grond was, moet ik de gemeente meer dan € 500.000,- ineens betalen om het eeuwigdurend 

af te kopen, een belachelijk hoog bedrag.’  

‘Wij hebben gelukkig een woning in Amsterdam die niet onder de erfpacht valt. Ik vind het 

een belachelijke regeling, alleen hele rijke mensen kunnen de erfpacht afkopen.’  

 

 Een groep eigenaren voelt zeker ook mee met de erfpachters: 

‘Het nu voorliggende plan lijkt me een nachtmerrie voor de betrokken huiseigenaren. Ik vind 

dat er op een andere manier naar een oplossing gezocht moet worden.’ 

‘Amsterdam is zich aan het verrijken over de rug van huiseigenaren via erfpacht. Dat is een 

kwalijke zaak’ 

‘Het systeem is niet redelijk. Ook al woon ik op eigen grond, ik vind dat de gemeente het 

erfpachtstelsel misbruikt.’ 

‘Erfpacht is niet meer van deze tijd. Van oorsprong kom ik uit Groningen. Als ik mijn familie of 

vrienden daar vertel over erfpacht staan ze te klapperen met hun oren en begrijpen niet dat 

dit in Amsterdam nog steeds bestaat.’ 


