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. Per januari wordt
het een stuk duurder
om de erfpacht in Am-
sterdam voor altijd
af te kopen of vast te
zetten.. Toch moet het over-
grote deel van de Am-
sterdammers het nog
regelen.. De makelaars en
Vereniging Eigen Huis
pleiten voor uitstel,
maar de gemeente is
dat niet van plan.

D
emeest verhittewoningmarkt van
Nederland, Amsterdam,kampt
met eennetelige kwestie: het voor
eeuwig afkopen vande erfpacht.
Het is niet alleen taaie kost en
duur, het is ooknog volstrekt on-

bekendwathet de inwonersuiteindelijk ople-
vert.Niet zo gekdat tot nu toe slechts 1700hui-
zenbezitters de afkoophebbengeregeld.Dat is
ongeveer 1%vande ruim150.000woningenop
erfpacht inAmsterdam.Veruit demeestehui-
zenbezitters lijkendekatnog evenuit deboom
tekijken.

Maar ineensdoemt eenhardedeadlineop.
Na1 januari zijnde voorwaardennamelijk een
stukongunstiger enben je al snel het dubbele
kwijt voor de afkoop.Makelaars, deVereniging
EigenHuis proberenmensenhier op tewijzen
in campagnes als ‘Niets doen in2019 is geen
optie’.Maarhet is de vraagof dit genoeg zal zijn
omdegrotemassaover de streep te trekken.
Enkandegemeente eeneventuelehaussewel
aan. Er is nual zoveel vertraging. Vijf vragenover
dezemegaoperatie.

1.
Hoe zit het ook alweer met erfpacht?
Indehoofdstad,maar ook in andere ste-
denalsUtrecht enDenHaag staan veel
huizenopgemeentegrond.Huiseigena-

renmoeten jaarlijks erfpacht afdragen, oftewel
een vergoeding voorhet gebruik vandegrond.
Veel huizenbezitters kopendit voorbijvoorbeeld
50of zelfs 75 jaar af.

Als zo’n termijn afloopt, stelt de gemeentede
erfpacht opnieuwvast opbasis vandegrond-
waarde vandatmoment.Deprijs stijgt dan vaak
enorm, tot frustratie vandehuizenbezitter, die
ineens zijn lastenflink ziet oplopen.

Huizenkopershouden langniet altijd reke-
ningmetde erfpacht.Hierdoor kunnen ze voor
onaangenameverrassingenkomen te staan,
zegt Peter vanGool, vastgoedhoogleraar aande
Universiteit vanAmsterdam. ‘Zedenkeneen
leukhuis gekocht tehebben voor 4 ton,maar
danblijkt ineensdat de erfpachttermijn al
bijnawas afgelopenkrijgen ze ernog een reke-
ning van3 tonbij vandegemeente. Zehebben
in feit eenbijna afgestempelde strippenkaart
gekocht.’

Omdezenare verrassingenweg tenemen, be-
sluiten steedsmeer gemeentenhuizenbezitters

WO N I N G M A R K T

Het lijkt nu
of nooit met
erfpacht voor
huiseigenaar
Amsterdam

Erfpachtstad nummer 1 is bezig aan een
mega-operatie. Alle huizenbezitters kunnen
de erfpacht afkopen of laten vastzetten. De
deadline nadert, de roep om uitstel klinkt, maar
de gemeente geeft geen krimp. Vijf vragen.
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€2397
De eigenaar van een eensgezinshuis
in Buitenveldert doet nog in 2019
een aanvraag voor het vastzetten

van de erfpacht. Hij of zij betaalt dan
€2397 per jaar, plus inflatie.

demogelijkheid te gevendegrond te kopenof
in ieder geval de erfpacht eeuwigdurendaf te ko-
pen. ZoookAmsterdam, erfpachtstadnummer
één inNederland. In 2016namhet stadsbestuur
het historischebesluit dat Amsterdammers
voortaande erfpacht voor altijdmogenafkopen
als zedatwillen.

DeAmsterdammers krijgendaarbij tweeop-
ties: of zebetalen in éénklapopditmomentde
afkoopof ze zettende erfpachtcanon voor altijd
vast (‘vastklikken’). De canon stijgt danelk jaar
nogwelmetde inflatie,maar zal geengrote
sprongenmeermaken.

2.
Waarom wordt het na 1 januari
ineens zoveel duurder?

Dat komt vooral doorde gestegen
huizenprijzen inAmsterdam.Het

afkoopbedragwordt indehoofdstadnamelijk
berekendaandehand vanwaarde vanhethuis,
deWOZ-waarde, ende zogenoemdebuurtstraat-
quote (BSQ).DeBSQbepaalt in feitewelkdeel
vandeWOZdegrondwaarde is.Diewordt be-
rekenddoordekostenomhethuis opnieuw te
bouwen vandeWOZ-waarde af tehalen.DeBSQ
is gemaximeerdop49% (Centrum,Oud-Zuid) en
isminimaal 5% (Bijlmermeer). Tot
1 januari kunnenhuizenbezitters inAmsterdam
nogafkopenopbasis vandeWOZ-waardes van
2014of 2015 endeBSQvan2017.

Na1 januari gaatdegemeente rekenenmet
deWOZ-waardes van2018endeBSQ’s van2020.
Aangezienzoweldehuizenwaardesalsdebuurt-
straatquotedeafgelopen jarenflinkzijngeste-
gen, zijnafkopersnadezedeadlineaanzienlijk
duurderuit. Bovendienvervalt per1 januari een
extrakorting van10%overhethele erfpacht-
bedrag.Volgensexperts valt hetbedragdoor
deze veranderingenal snel tweekeer zohoog
uit,maarkanhet zelfs omeenverviervoudiging
gaan.

Opdemethode vande gemeente is overigens
nogalwat kritiek. De gemeente zou zich via
deBSQeen te groot deel vandehuizenwaarde
toe-eigenen, zegt ondermeer de stichting erf-
pachters belangAmsterdam (Seba). Doordat de
(her)bouwkosten langniet zo hard zijn geste-
gen als de huizenprijzen, gaat een steeds groter
deel naar de gemeente, is de kritiek. De ge-
meente stelt juist dat demethodefijnmaziger
is dan anderemanieren enmeer recht doet aan

dewerkelijke bouwvormen -grootte.
Maar zelfs de grootste critici zijnhet erover

eensdat het zaak is omvóór 1 januari te hande-
len. Zo reist Lex vanDrooge, oud-CDA-raadslid
eneengeducht tegenstander vandegemeente
indeze zaak, almaanden langsbuurthuizen in
de stadomvoorlichting te geven. ‘Alsmensen
nude erfpachtniet in ieder geval vastklikken,
zijn ze straksheel veel geld kwijt. Dat geldt ook
voormensen vanwiede erfpacht voorlopignog
jaren is afgekocht’, aldusVanDrooge.

3.
Beseffen mensen dit?
Nogonvoldoende, stellenmakelaars
enadviseurs.De cijfers lijkendit te be-
vestigen.Opditmomenthebben zo’n

30.000huizenbezitters (exclusief beleggers) een
aanvraag voor eeuwigdurende erfpacht gedaan
bij de gemeente, dat is ongeveer 20%.Constan
vanGinneken, hoofd erfpacht vandegemeen-
teAmsterdam, ziet het echter niet somber in.
‘Waar in januari nog zo’n1400aanvragenbin-
nenkwamen,warendat er in september al 4700.
We verwachtendat deze lijn zichdoorzet endat
aanhet eind vanhet jaar het grootste deel inhet
proces zit’, aldusVanGinnekenbij een voor-
lichtingsmiddag vandemakelaarsvereniging
Amsterdam.

VanDrooge vindt dat het besef er helemaal
nogniet is bij deAmsterdammers. ‘Ja, inhet chi-
queOud-Zuid zijn veelmensenwel opdehoog-
te,maar inNieuw-West schrikkenmensen zich
nog steedswezenloos als zehorenhoeveel hoger
de erfpacht uitvalt, als zehet nuniet regelen.’

OokdeAmsterdamsemakelaar SvenHeijnen
merkt dat veelmensennogniet opdehoogte
zijn.Net als ondermeerdeVerenigingEigen
Huispleit hij vooruitstel vanhethuidige re-
gime. ‘Hetwordtmensennudoorde strot ge-
duwd.Dat is niet fair. Je kunt als gemeenteniet
jaren soebatten en vervolgens verwachtendat
mensenbinneneen jaar overstappen.’

De gemeentewil vooralsnog vangeenuitstel
weten. VanGinneken stelt dat een vandenade-
len vanuitstel is dat hetmomentumdanweg is.
‘Nu is iedereen zich aanhet oriënteren, omdat
diedeadline eraankomt.’

4.
Kan de gemeente de golf die nog
moet komen wel aan?
Dat isde vraag,wantdegemeente
kamptnualmet eenachterstand.

Mensendie zichmeldenvooreenoverstapmoe-
tensomsmaandenof zelfsmeerdaneen jaar
wachtenopeenaanbod.Degemeenteheeft onder
meer vijftiguitzendkrachten ingehuurdomde
dossiers sneller tekunnenverwerken.MaarVan
Ginnekengeeft eerlijk toedathet erfpachtteam
nogdagelijksbezig isomhetproces teoptimali-
seren.Overigensgeldt voorde voorwaardendeda-
tumdat eenhuizenbezitter eenaanbodaanvraagt,
ennietdedatumdathet aanbodwordtgedaan.

Naast de gemeente is het ooknogde vraag
of denotarissenhet aankunnen.Denotarissen
zijnniet alleennodig voorhet opstellen van
de erfpachtaktes,maar somsookomdehypo-
theekaktes aan tepassen. Verschillendebanken
eisennamelijk eennieuwehypotheekakte.

DeAmsterdamsenotaris Peter deMeijer heeft
er eenhardhoofd indat hetnotariaat eengro-
te toestroomaankan. ‘Er is namelijkmaar een
beperkt aantal kantorendat erfpacht doet.Het
grootste deel vandenotarissen inAmsterdam
zijnZuidas-kantorenendiedoenhetniet’, aldus
DeMeijer.

5.
Als je afkoopt, zie je dat geld dan
ooit weer terug?
Eenbelangrijke vraag isofhuizenbe-
zitterdie inéénkeer afkooptdie in-

vestering terugkrijgtbij de verkoopvanhethuis?
Hetgaatniet omkleinebedragen. Induurdere
buurtenkanhetommeerdan€100.000gaan.

Het effect van eeuwige afkoopopde verkoop-
prijs is nogonbekend.Daarvoor zijn ernog te
weinig vandat soortwoningen verkocht.Wel
wetenwedathuizenkopers inAmsterdamon-
derdehuidige regels slechts beperkt rekening
houdenmetde erfpachtbetalingenbij dekoop
vaneenhuis.DeUniversiteit vanAmsterdam
onderzocht recent dat gemiddeld slechts zo’n
30% terugkomt indehuizenprijs.

VerenigingEigenHuis verwachtdat erfpacht
op termijnwel eenbeslissende factorwordtbij
huizenverkoop. ‘Als jehetnunietopzijnminst
vastklikt, kanhet eenprobleemwordenals je
over eenpaar jaar jehuiswilt verkopen.Dansta
jeopachterstandbij anderehuizen’, aldusde
zegsman.
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Sven Heijnen
makelaar Amsterdam

d
Meer rekenvoorbeelden
vanerfpacht inAmster-
dam?Zie fd.nl

€5431
Als die huiseigenaar pas in 2020 een
aanvraag indient om zijn erfpacht

vast te zetten, betaalt hij of zij €5431
per jaar, plus inflatie.

“
‘Je kunt als
gemeente
niet jaren
soebatten en
vervolgens
verwachten
datmensen
binnen
een jaar
overstappen’
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