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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

 
 

Op 21 april jl. heeft uw college ingestemd met de hoofdlijnen van een 

aangepaste erfpachtregeling, die in uitgewerkte vorm op 12 mei aan de 

gemeenteraad is voorgelegd. Het vorige plan leidde tot felle kritiek, ook 

van Vereniging Eigen Huis. De vereniging constateerde op basis van 

onderzoek door RIGO een aantal systeemfouten en heeft aanbevelingen 

gedaan om deze op te lossen. Door onze Amsterdamse achterban 

werden de voorstellen betiteld als ‘oneerlijk’, ‘niet realistisch’ en ‘slecht 

onderbouwd’. De nadere uitwerking van de herziene erfpachtregeling is 

wederom onder de loep genomen door onderzoeker Rob de Wildt. Zijn 

analyse is bijgevoegd.  

 

De belangrijkste aanpassingen in het herziene voorstel zijn een 

verlaging van de buurtstraatquote (maximaal 49%), een tijdelijke 

overstappremie en een verlenging van de mogelijkheid (tot 2020) om 

over te stappen naar eeuwigdurende erfpacht met als basis een 

gefixeerde WOZ-waarde van 2014. Daarmee is aan de door de 

vereniging gesignaleerde systeemfouten en aanbevelingen tot 

verbetering maar zeer beperkt tegemoet gekomen. 

 

Slechts tijdelijk en voor een beperkte groep voordelig: 

Er is over de hele linie sprake van een verlaging van grondwaarden, 

maar met een duidelijke tweedeling. Voor ruwweg tweederde van de 

erfpachters blijft de uitkomst van de regeling veel te ongunstig. 

Daarnaast zijn de voordelen (WOZ-waarde 2014 en overstappremie) 

slechts tijdelijk. Gemiddeld genomen pakt het nieuwe systeem vanaf 

2020 29% duurder uit dan het huidige stelsel van voortdurende erfpacht. 

Dit is in strijd met het oorspronkelijke uitgangspunt dat de gemeente niet 

hoeft te verdienen op deze operatie.  
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Sowieso blijft de vaststelling van de buurtstraatquote (die bepalend is 

voor de hoogte van de canon en de afkoopsom) een blackbox, die ook 

nog eens van jaar tot jaar alle kanten op kan schieten. 

 

Geen regeling voor erfpachters die al het volle pond betaalden: 

Verder valt op dat er nog steeds geen regeling is getroffen voor 

erfpachters die in het verleden al voor 100% de marktwaarde van de 

grond hebben betaald als afkoopsom voor 50 jaar erfpacht (onder de AB 

1994 en 2000). Voor deze erfpachters, een groep van naar schatting 

meer dan 100.000 Amsterdammers, zou de afkoopsom voor de overstap 

naar eeuwigdurend beperkt moeten blijven tot netto de 

grondwaardestijging, in plaats van wederom bij hen de totale 

grondwaarde te cashen. 

 

Onvolledige rekentool en informatie aan erfpachters: 

Vooral woningen die op korte termijn toe zijn aan een nieuw tijdvak en 

een hoge grondquote krijgen, zijn duur uit met de overstap. Indien hun 

tijdvak voor 2030 afloopt dan kunnen ze echter nog gebruik maken van 

‘vervroegde wijziging’, een faciliteit waarbij het nieuwe tijdvak vervroegd 

wordt vastgesteld en waardoor de overgangsdatum naar het nieuwe 

systeem 50 jaar opschuift. Dit is in veel gevallen voordeliger. De 

gemeente zou erfpachters die hiervoor in aanmerking komen actief 

moeten benaderen met een aanbod, vindt de vereniging. In plaats 

hiervan stelt het college voor dit soort gunstige faciliteiten af te schaffen. 

Hoe onredelijk en onbillijk.  

 

De rekentool zou inzicht moeten bieden in alle mogelijke keuzes en een 

faciliteit om deze afhankelijk van persoonlijke keuzes in financieel 

opzicht te kunnen vergelijken. Zoals bijvoorbeeld hoe de canon na 

herzieningsdatum zich verhoudt tot de canon in het huidige stelsel, wat 

een afkoop naar eeuwigdurende erfpacht kost, wat de gevolgen zijn van 

een vervroegde overstap etc. Alleen dan kunnen erfpachters een 

weloverwogen keuze maken. 

 

Onredelijk en onbillijk 

De vraag ligt nog open of het voorstel in juridisch opzicht redelijk en 

billijk is, zeker nu ook sprake is van een eenzijdige aanpassing van 

voorwaarden van het huidige, voortdurende stelsel. De gemeente heeft 

de mogelijkheid om eenzijdig de spelregels wijzigen, erfpachters hebben 

daartegen niks in te brengen en staan dus in een afhankelijke positie ten 

opzichte van de gemeente. Voorwaarde is dan wel dat die wijzigingen 

de toets van redelijkheid en billijkheid kunnen doorstaan. De vereniging 

heeft ernstige bedenkingen bij onderdelen of dat het geval is. Zoals 

bijvoorbeeld het schrappen van de vervroegde wijziging en het invoeren 

van minimumpercentages op het moment dat de marktrente de 
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gemeente te weinig oplevert. De vereniging gaat dit nader analyseren en 

als er voldoende aanleiding toe is dit bij de Autoriteit Consument & Markt 

(ACM) aanhangig maken.  

 

Tenslotte merkt de vereniging op dat het college van B&W zich 

bevoegdheden toe-eigent die aan de gemeenteraad zijn: het is onjuist 

dat de gemeenteraad alleen voor of tegen het B&W-voorstel mag 

stemmen. Wij roepen de gemeenteraad dan ook op om dit voorstel op 

alle merites te beoordelen om te komen tot een evenwichtig en 

consumentvriendelijk erfpachtstelsel. 

 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

 

dr. Rob J. Mulder 

directeur Belangenbehartiging & Kennis 

 

 

 

bijlage: notitie van Rob de Wildt “Eeuwigdurende erfpacht Amsterdam: 

de overstapregeling 2.0” 

 

 

c.c. de gemeenteraad 


