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1 INLEIDING 

De juridische grondslag van de klacht is misbruik van een dominante positie die de gemeente Amsterdam 

heeft op de grondmarkt voor woningen. De gemeente maakt zich schuldig aan het rekenen van onbillijke 

grondprijzen en prijsdiscriminatie tussen erfpachters. Daarenboven leidt het Amsterdamse erfpachtstelsel 

tot marktverstoringen op de woningmarkt. De gemeente laat zich als quasi-monopolist kennen door 

machtsmisbruik in contractuele verhoudingen jegens de zittende erfpachters, in het bijzonder door de 

introductie van een nieuwe methode van grondwaardebepaling die zodanig is geconstrueerd dat deze niet 

controleerbaar is en geen bezwaar of beroep toelaat. 

Erfpacht is een privaatrechtelijke relatie tussen grondeigenaar en erfpachter. Deze relatie kan worden gezien 

als naar haar aard eeuwigdurend ten aanzien van opvolgende woningbezitters/erfpachters. Na ommekomst 

van een tijdvak (doorgaans 50 jaar of 75 jaar) volgt in het stelsel van voortdurende erfpacht altijd een nieuwe 

grondwaardebepaling. De grondwaarde bepaalt de nieuwe canon- en afkoopbedragen. Erfpachters zijn 

daarmee ‘locked-in’ klanten van de grondeigenaar, de gemeente.  

Naast het in 1915 ingevoerde voortdurende stelsel is in 2016 een eeuwigdurend stelsel gecreëerd. Zittende 

erfpachters kunnen ervoor kiezen naar dit nieuwe stelsel over te stappen. Bij overstap kunnen zij de 

eeuwigdurende canonverplichting afkopen, waardoor het erfpachtrecht materieel op één lijn met volle 

eigendom komt te staan.  

Bij overstappen is het daarnaast mogelijk de hoogte van de canon die in de toekomst (bij het einde van het 

lopende tijdvak) zal gaan gelden alvast eeuwigdurend vast te zetten, met enkel een correctie voor inflatie. In 

de praktijk wordt dit ‘vastklikken’ genoemd. Tot 1 januari 2020 kon afkopen dan wel vastklikken op 

aanzienlijk gunstigere voorwaarden dan die welke sinds 1 januari j.l. zijn gaan gelden.  

Inzicht verwerven in het Amsterdamse erfpachtstelsel is geen sinecure. Al met al kan het huidige 

Amsterdamse erfpachtstelsel worden gezien als het resultaat van twee fundamentele politieke tendensen. 

Enerzijds is door het de afgelopen decennia afkalven van politieke partijen meer ruimte ontstaan voor 

ambtenarenbestuur. Hoge ambtenaren zijn steeds meer in staat zelf de hoofdlijnen van het beleid te bepalen. 

Anderzijds is er de sinds de jaren ’90 opgekomen ideologie van de ‘ondernemende overheid’. In toenemende 

mate moesten ambtelijke diensten die dat konden zich op de markt begeven en winst gaan maken.  

Het kwade huwelijk tussen ambtenarenbestuur en ‘ondernemende overheid’ heeft tot een reeks 

ontsporingen in het Amsterdamse erfpachtstelsel geleid. Deze worden in het economische- en het juridische 

deel van deze klacht omschreven. De problemen rond erfpacht staan niet op zichzelf. Amsterdam verkeert 

in een wooncrisis van Bijbelse proporties. In het economisch deel van deze klacht wordt daarom eerst 

toegelicht hoe en waarom de in Amsterdam bestaande erfpachtpraktijk de woningnood verergert. 

Deze klacht is op persoonlijke titel opgesteld door Anton van Schijndel, jurist, politiek econoom en lid van 

de gemeenteraad van Amsterdam, en Peter de Reus, econoom en data scientist. Eerstverantwoordelijke 

voor het eerste, economische deel is Peter de Reus. Eerstverantwoordelijke voor het tweede, juridische deel 

is Anton van Schijndel. 
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2 ECONOMISCH DEEL - INTRODUCTIE VANUIT 

ECONOMISCH PERSPECTIEF 

Deze klacht gaat over erfpacht. Echter, de erfpacht maakt onderdeel van een breder beleid van ingrijpen op 

de woningmarkt van de stad Amsterdam, de belangrijkste stad van Nederland. Dit hoofdstuk plaatst het 

gemeentelijke beleid in een breder economisch perspectief. 

2.1 AMSTERDAM IS DE STAD MET DE MEESTE NEDERLANDSE WERKNEMERS 

BINNEN HAAR STADSGRENZEN 
De economie van Amsterdam loopt al jaren goed. Dit is af te leiden uit: 

1. Het aantal banen per 1.000 inwoners tussen de 15 en 75 jaar. In Amsterdam zijn dat er ruim 950 

tegenover 663 in heel 

Nederland. Amsterdam is 

daarmee de stad die de meeste 

banen binnen zijn 

stadsgrenzen heeft (bron: 

waarstaatjegemeente.nl). 

2. Voor 2020 verwacht het UWV 

in en om Amsterdam een 

stijging van de 

werkgelegenheid van 2,5 

procent. Dat schrijft de 

uitkeringsinstantie in zijn 

regionale 

arbeidsmarktprognose. 

Daarmee ligt de banengroei in 

de stad aanzienlijk hoger dan 

het voor heel Nederland 

verwachte gemiddelde van 

1,4 procent. (Bron: UWV). 

3. Ook qua segmentering van banen zit Amsterdam erg goed. Er zijn veel banen voor hoogopgeleiden en 

in groeisectoren. (Bron: UWV). 

4. De vele nieuwe hoofdkantoren die onder andere naar de Zuid-as zijn getrokken en ook de toename van 

het toerisme hebben een enorm effect op de werkgelegenheid in de stad. 

2.2 WONINGAANBOD AMSTERDAM NIET GERICHT OP DE ECONOMISCHE 

REALITEIT 
De samenstelling van het woningaanbod in Amsterdam staat in schril contrast met de economische realiteit 

zoals die zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Ongeveer 56% van de woningen is sociale huur en 

daardoor voor het grootste deel in handen van woningcorporaties. In Nederland is dat ongeveer 30%. 

Om een inhaalslag te maken, zou mogen worden verwacht dat de gemeente Amsterdam ook het 

nieuwbouwbeleid aanpast aan de snelle groei van Amsterdam als economisch belangrijkste gebied van 

Nederland met grote internationale uitstraling. Dat blijkt niet het geval. De gemeente heeft tot 2025 een 40-

40-20-koers voor nieuwbouw uitgestippeld. Dat betekent tot 2025 een verhouding 40% sociale woningen 

(maandhuur < €710 in 2019), 40% woningen middenhuur (maandhuur < €1.0001) en slechts 20% in het 

 

1 https://www.parool.nl/nieuws/corporaties-en-ontwikkelaars-bouwen-samen-voor-middenhuur~b6e487b0/  

Figuur 1. Aantal banen per 1.000 inwoners van 15-75 jaar 

https://www.parool.nl/nieuws/corporaties-en-ontwikkelaars-bouwen-samen-voor-middenhuur~b6e487b0/
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duurdere segment, inclusief koopwoningen voor eigen gebruik. Dit nieuwbouwbeleid kost de gemeente per 

jaar € 80 miljoen aan grondopbrengsten2. 

De economische realiteit is een schrikbeeld. De koopprijs van een gemiddelde woning is inmiddels gestegen 

naar boven de €500.000. Dat is een verdubbeling sinds 2014. Het ligt bovendien ver boven andere grote 

steden in Nederland. In 2014 lagen de WOZ-waarden van de grote Nederlandse gemeenten veel dichter bij 

elkaar. 

De huurprijs van woningen in Amsterdam op de informele markt is enorm gestegen. In het kader van een 

onderzoek naar woonfraude is een huizenverhuursite gescraped in de periode van oktober 2018 tot en met 

mei 2019. Op de informele markt blijkt de verhuurprijs van één kamer in een woning vaak al hoger dan de 

gemiddelde prijs van een gehele sociale huurwoning (€ 543 per maand in 2019). Voor een gehele woning 

wordt al gauw tussen de €1.500 en €2.000 betaald. Dat is aanzienlijk meer dan in andere steden in Nederland. 

De economische realiteit heeft ook andere nadelige effecten. In de eerste plaats blijken veel mensen hun 

sociale woning vast te houden als ze deze niet meer nodig hebben: scheefhuur wordt op 14% geschat3 en 

woonfraude op tussen de 10 en 20%4. Woonfraude betekent dat sociale huurders het huurprijsverschil 

tussen de sociale huurprijs en markthuurprijs inzetten voor het verhuren van hele woningen (ze wonen zelf 

al elders) en kamers (meest lucratief). Aangezien de doorstroming van sociale woningen laag en de vraag 

naar sociale woningen heel hoog is, is er ook een grote wachtlijst in Amsterdam voor sociale huur.5 

 

Figuur 2. Opbouw woningbestand per gemeente naar type 

De huurmarkt in Amsterdam is voor een groot deel gereguleerd (52% van de 67% huurwoningen betekent 

77% binnen deze categorie van alle woningen).  

Ook op landelijk niveau is het nieuwbouwbeleid een majeur thema. De president van De Nederlandsche 

Bank, Klaas Knot, onderstreept dat politici te veel gefocust zijn op de sociale huur en koopwoningen en te 

weinig oog hebben voor de vrije huursector. Dat is onverstandig, want de vrije huursector functioneert 

 

2 Zie het rapport https://www.eib.nl/pdf/Woningmarkt%20Amsterdam%20v8c.pdf van de EIB. 

3 Lees https://www.nul20.nl/dossiers/wil-echte-scheefwoner-opstaan-0 

4 Lees het artikel https://fd.nl/economie-politiek/1288217/amsterdam-slibt-dicht-door-woonfraude. Naar aanleiding daarvan 

hebben dit rondetafelgesprek van 13 maart en dit rondetafelgesprek op 19 april in de Tweede Kamer plaatsgevonden. Hierin 

bevestigen partijen unaniem de omvang van de problematiek. 

5 In dit artikel gaat wethouder Ivens in op de grote wachtlijst in Amsterdam voor sociale huurwoningen en doet de suggestie om 

sociale huurders beter te verdelen over Nederland. 

https://www.eib.nl/pdf/Woningmarkt%25252520Amsterdam%25252520v8c.pdf
https://www.nul20.nl/dossiers/wil-echte-scheefwoner-opstaan-0
https://fd.nl/economie-politiek/1288217/amsterdam-slibt-dicht-door-woonfraude
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A00678
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2019A01339
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/amsterdamse-wethouder-ivens-de-wachttijd-voor-een-huurwoning-is-bizar~be956614/
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idealiter als 'drukventiel': kampt de sociale huursector met grote tekorten of worden koopwoningen te duur, 

dan moet een grote vrije huursector een goed alternatief zijn om naar uit te wijken en zo 'lucht te laten 

ontsnappen', dat wil zeggen de stijging van de huizenprijzen te dempen. 

Huren moet dus weer een aantrekkelijk alternatief worden voor het kopen van een woning, vindt Knot. Dat 

is het nu veel te weinig. Een woning kopen is fiscaal erg voordelig en huurwoningen in de vrije sector zijn 

zeer schaars. "Waar net na de Tweede Wereldoorlog de woningvoorraad nog voor 60 procent uit vrije huur 

bestond, is daar anno 2019 nog geen 10 procent van over", aldus Knot.6 

2.3 PERVERSE PRIKKELS BIJ GRONDUITGIFTE 
In hetzelfde artikel waarschuwt Klaas Knot voor de perverse prikkels die gemeenten hebben om schaarste 

in de markt in stand te houden. Bij grote schaarste kan de gemeente meer geld krijgen voor haar grond. 

Verder heeft Nederland een bijzondere woningmarkt: bij prijsstijgingen wordt er namelijk niet zo heel veel 

bijgebouwd. "Ook hier is Nederland internationaal gezien een uitschieter", aldus Knot. Bij prijsdalingen 

geldt het omgekeerde: de nieuwbouw valt al gauw stil. 

Dit fenomeen wordt bevestigd door het ingrijpen in plannen door toenmalig wethouder Maarten van 

Poelgeest in 2010. Hij zette de gehele bouwproductie stil in Amsterdam; naar schatting ging het om 35.000 

woningen.7 Oorzaak waren tegenvallers in de grondopbrengsten door de ingestorte kantorenmarkt. ''De 

markt giert naar beneden,'' aldus Van Poelgeest. ''Daarom moeten we fors ingrijpen.'' Enkele projecten die 

al in gang zijn gezet of al gefinancierd zijn, gaan nog door. Van Poelgeest: ''Als de straat is opengebroken, 

is het wel zo netjes de steentjes terug te leggen.'' De andere honderden Amsterdamse bouwplannen worden 

in principe eerst geschrapt. Van Poelgeest gaat vervolgens 'beginnend vanaf nul' met bouwers, ontwikkelaars 

en corporaties overleggen welke plannen alsnog van start moeten gaan. ''We gaan niet meer project voor 

project schrappen. In plaats daarvan zetten we alle projecten eerst stil. Vervolgens kijken we wat we 

misschien nog wel kunnen doen.'' 

Kortom, door het besluit van wethouder Van Poelgeest kwam grootschalige woningbouw grotendeels stil 

te liggen. De voornaamste uitzondering op dit beleid was een toename van de uitgifte van kavels voor 

zelfbouwers. 

2.4 VASTGESTELD BELEID TOT 2025 VERERGERT DE SITUATIE 
De gemeente heeft een beleid vastgesteld tot 2025 met als centraal uitgangspunt de voornoemde 40-40-20 

regel. Deze markt contraire aanpak blijkt niet te werken, omdat Europa geen planmatige, aanbod gestuurde 

economie kent, maar een vraag gestuurd systeem. De volgende effecten zijn merkbaar: 

1. 40% sociale huur. Gezien de samenstelling van de beroepsbevolking qua inkomensniveaus is er 

geen daadwerkelijk tekort aan sociale huurwoningen in Nederland (met ca. 30% van de 

woningvoorraad) en evenmin in Amsterdam (met 56% van de woningvoorraad sociale huur). De 

wachtlijst wordt vooral veroorzaakt omdat er veel scheefhuur is doordat bewoners niet naar een 

middenklasse woning kunnen doorstromen. En daarnaast doordat een huurwoning dikwijls een 

middel is om extra inkomsten te genereren: vakantieverhuur, kamerverhuur of het aanhouden van 

een woning, terwijl de bewoner er zelf niet meer woont. 

 

2. De 40% middenhuur met een vastgestelde grens van €1.000. De gemeente legt een serie aan eisen 

op die het onaantrekkelijk maken voor projectontwikkelaars en institutionele beleggers. 

 

6 https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4606226/klaas-knot-dnb-woningmarkt-huren-kopen-hypotheken 

7 https://www.parool.nl/nieuws/bouwstop-in-de-hele-stad~b16b11f1/ 

https://www.rtlz.nl/algemeen/economie/artikel/4606226/klaas-knot-dnb-woningmarkt-huren-kopen-hypotheken
https://www.parool.nl/nieuws/bouwstop-in-de-hele-stad~b16b11f1/
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Investeerders haken af, wachten af of gaan elders hun geld beleggen8. Erfpachtcontracten plegen 

te voorzien in: 

a. Verkoopverbod voor 25 jaar 

b. Huurverhoging beperkt tot de inflatie 

c. Duurzaamheidseisen die verder gaan dan publiekrechtelijk voorgeschreven  

d. Aanzienlijke, residueel berekende grondprijzen 

 

3. Voor koopwoningen vraagt het gemeentelijke grondbedrijf de hoofdprijs. Van de 

opbrengstpotentie van het project trekt de gemeente de bouwkosten af. Het verschil is de 

(residuele) grondprijs. In feite wordt hierdoor de winst op het project grotendeels afgeroomd. 

Hierdoor is het nauwelijks meer mogelijk om kwalitatief goede, betaalbare woningen in de markt te 

zetten. De focus komt daardoor te liggen op de bouw van duurdere, meer luxewoningen en op 

microwoningen. Uit diverse perspublicaties blijkt dat investeerders afhaken door de beperkende 

regels van de gemeente Amsterdam.9 

 

4. Leegstaande kantoren kunnen worden getransformeerd naar woningen. De gemeente dwingt 

investeerders in het 40-40-20 keurslijf waardoor transformatieontwikkelingen veelal niet meer 

rendabel zijn.10 

2.5 ERFPACHTSYSTEEM LEIDT NIET TOT HOGERE WELVAART 
De gemeente Amsterdam rechtvaardigt het erfpachtsysteem met het lemma dat de waarde van de grond ten 

goede moet komen aan de gemeenschap; in de visie van het stadsbestuur zijn de gemeenschap en de gemeente 

synoniemen. De stelling van de gemeente wordt in een voortreffelijk proefschrift van dr. P.C.J. Nelisse 

(UvA) onderuitgehaald. Hij stelt de vraag wat de bijdrage van stedelijke erfpacht aan de welvaart is. Hij komt 

tot de conclusie dat het erfpachtstelsel niet bijdraagt aan de welvaart van de stadsbevolking, doordat het 

algemene belang additionele revenuen te genereren om daarmee gemeentelijke uitgaven te bekostigen niet 

opweegt tegen het financiële nadeel voor de erfpachters. Nelisse constateert dat sinds ongeveer 1995 de 

gemeente erfpacht meer en meer als ‘melkkoe’ is gaan gebruiken, waardoor de zogenoemde Pareto-

efficiëntie uit het gezichtsveld is verdwenen. Ook geeft hij aan dat het bijbehorende administratieve systeem 

erg kostbaar is.11 Verwezen wordt naar Bijlage I waarin de aanbevelingen van Nelisse zijn samengevat. 

Het zoeken naar een Pareto-efficiënte canon wordt uitgewerkt door analisten van de Rabobank12. Zij willen 

enerzijds de gemeente in staat blijven stellen om voldoende inkomsten uit haar grondbezit te verwerven, 

maar anderzijds voor huishoudens de canonlast voorspelbaar en betaalbaar maken, zodat geen van de 

partijen erop achteruitgaat, wat volgens hen wel gebeurt in het huidige Amsterdamse beleid. Een ‘Pareto-

efficiënte eeuwigdurende erfpacht’ zou huns inziens afstand moeten doen van residuele grondwaarde en 

deze vervangen door de schaduwgrondwaarde (geïndexeerde historische uitgifteprijs). Terwille van de 

 

8 Zie onder andere deze artikelen: https://www.parool.nl/nieuws/door-amsterdams-woonbeleid-is-bouwen-niet-meer-

rendabel~bbe664e5/ en https://fd.nl/economie-politiek/1290514/bouw-van-huurwoningen-stokt-in-amsterdam 

9 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-en-beleggers-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-over-woningbouw~bd1d54ca/ 

10 Twee voorbeelden: https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/03/heleen-aarts-over-transformatie-

kavel-haven-stad-niet-rendabel-101142053 en https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-werpt-barrieres-op-bij-ombouw-

leegstaande-kantoren~b4daacda/ 

11 Denk aan de vele vaste erfpachtmedewerkers bij het grondbedrijf, kosten voor een erfpachtportaal, tijdelijke medewerkers die 

de honderdduizenden mails van erfpachters moeten beantwoorden, rechtszaken, kosten voor publiekscampagnes, kosten voor 

ingehuurde specialisten op gebied van recht, bouwkosten, grondprijstransacties, makelaars alsmede de naar schatting € 180 

miljoen euro notariskosten die het erfpachters gaat kosten om over te stappen op de nieuwe, eeuwigdurende 

erfpachtvoorwaarden. 

12 https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/juni/naar-een-effectief-en-rechtvaardig-erfpachtstelsel/  

https://www.parool.nl/nieuws/door-amsterdams-woonbeleid-is-bouwen-niet-meer-rendabel~bbe664e5/
https://www.parool.nl/nieuws/door-amsterdams-woonbeleid-is-bouwen-niet-meer-rendabel~bbe664e5/
https://fd.nl/economie-politiek/1290514/bouw-van-huurwoningen-stokt-in-amsterdam
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-en-beleggers-staan-lijnrecht-tegenover-elkaar-over-woningbouw~bd1d54ca/
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/03/heleen-aarts-over-transformatie-kavel-haven-stad-niet-rendabel-101142053
https://www.vastgoedmarkt.nl/projectontwikkeling/nieuws/2019/03/heleen-aarts-over-transformatie-kavel-haven-stad-niet-rendabel-101142053
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-werpt-barrieres-op-bij-ombouw-leegstaande-kantoren~b4daacda/
https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-werpt-barrieres-op-bij-ombouw-leegstaande-kantoren~b4daacda/
https://economie.rabobank.com/publicaties/2017/juni/naar-een-effectief-en-rechtvaardig-erfpachtstelsel/
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betaalbaarheid zou volgens deze auteurs bovendien een correctie moeten plaatsvinden bij noodzakelijke 

duurzame en energiebesparende investeringen. 

De bijdragen van Nelisse en de Rabo-analisten hebben geen merkbare invloed gehad op de besluitvorming 

over de invoering van Eeuwigdurende Erfpacht en de Overstapregeling. Met de door het vorige college van 

B & W (VVD, D66 en SP) voorgestane residuele stelsel is via coalitiedwang door de gemeenteraad 

ingestemd. Verwezen wordt naar Bijlage III waarin de voornaamste denkrichtingen van de destijds niet tot 

de coalitie behorende politieke partijen alsmede een belangenorganisatie worden samengevat. 
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3 KRITIEK OP DE BEREKENINGEN 

3.1 DE IMPACT UITGELEGD AAN DE HAND VAN TWEE WONINGEN  
Het vorige gemeentebestuur van Amsterdam (D66, VVD en SP, zittingsperiode 2014 tot 2018) heeft 

bewoners de mogelijkheid gegeven om erfpacht voor eeuwig af te kopen en had voor de daarbij geldende 

voorwaarden een voorlopige einddatum gezet op 31 december 2019. Het nieuwe stadsbestuur (D66, GL, 

PVDA en SP, aangetreden in 2018) heeft die afkoopmogelijkheid weliswaar in stand gehouden, maar niets 

veranderd aan het systeem zelf. Dit niettegenstaande het feit dat in 2018 en 2019 steeds duidelijker werd dat 

het nieuwe systeem leidde tot irrationele stijgingen van de grondwaardes, op basis waarvan afkoopsommen 

en canons worden berekend. Ook de einddatum van 31 december 2019 werd door het nieuwe college van 

B & W gehandhaafd, met 1 week verlenging vanwege het in 2019 diverse malen uitvallen van het online-

overstapportaal. Via dit digitale erfpachtportaal kon de erfpachter kenbaar maken of hij al dan niet wilde 

overstappen en welke overstapoptie de voorkeur had. 

Aan de hand van twee voorbeeldhuizen gaan we in op de aanbiedingsopties en het gevolg van niet afkopen. 

Het eerste voorbeeld is een woonhuis in IJburg met jaarlijkse erfpacht van € 4.200. Het tijdvak loopt af in 

2056. Het tweede voorbeeld is een van een woningcorporatie gekocht appartement in de buurt van de 

Rijnstraat waarvan de erfpacht is afgekocht tot 2051. Er worden twee situaties naast elkaar gezet. De eerste 

is het overstap scenario en het tweede is het gevolg van niet overstappen. 

De eerste stap in de berekening is de bepaling van de erfpachtgrondwaarde. Die erfpachtgrondwaarde gaat 

uit van een splitsing van het bezit in grond en opstal op basis van een modelmatige berekening.  

 

Figuur 3. Berekening erfpachtgrondwaarde voor gemeente en het aandeel van de erfpachter bij overstap en in 2019 

Bij overstap wordt de erfpachtgrondwaarde vastgezet. Bij overstap vóór 2020, wordt deze gebaseerd op de 

laagste van de twee WOZ-waarden van 2014 en 2015. De BSQ13 is terug te vinden in deze kaart. Per jaar 

 

13 De inhoudelijke berekening van deze zogenoemde Buurt-Straat-Quote wordt verderop in dit hoofdstuk nog uitgebreid 

behandeld. 

https://maps.amsterdam.nl/bsq/
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wijzigen zowel de BSQ als de WOZ-waarde. Het netto-effect van de berekening is dat het gemeentelijke 

aandeel van de grond in de WOZ-waarde stijgt en het deel van de erfpachter navenant daalt. 

Omdat de nieuwe rekenmethodiek ook gaat gelden voor erfpachters die niet overstappen (dus in het stelsel 

van Voortdurende Erfpacht blijven zitten), wordt duidelijk dat niet overstappen geen realistische optie meer 

is. De enige reden die niet overstappen rechtvaardigt is als erfpachters erop gokken dat in een individuele 

rechtszaak tegen de gemeente de rechter kan worden overtuigd dat de berekeningsmethode niet juist is. 

De tweede berekeningsstap is het vaststellen van de canon. Het canonpercentage waar de gemeente mee 

rekent is door het college vastgesteld op 2,39%. Vervolgens past de gemeente een korting toe. Die korting 

is 35% bij overstap voor 31 december 2019. Daarna geldt een kortingspercentage van 25%. Aan het begin 

van iedere collegeperiode stelt de gemeente een nieuw kortingspercentage vast. 

 

Figuur 4. Berekening van de canon bij overstap en in 2019 

Het netto-effect op de canon bij niet overstappen is zichtbaar in bovenstaande tabel. 

De nuloptie is dat een erfpachter niet overstapt. Erfpachters moeten in actie komen om wel over te stappen. 

Ze hebben dan drie opties.  

De eerste optie is het vastklikken van het canonbedrag ná het huidige tijdvak: het vastgeklikte bedrag gaat 

dan vanaf 2017 omhoog met de jaarlijkse inflatie. De tweede optie is het nú afkopen van de erfpacht voor 

eeuwig vanaf het verstrijken van het lopende, voortdurende tijdvak. De derde optie is het op een later 

moment afkopen van de eeuwigdurende erfpacht gedurende het nog lopende, voortdurende tijdvak.  

Ook iemand die niet overstapt kiest. Niet-overstappers kiezen ervoor te blijven in hetzelfde systeem van 

residuele grondwaardebepaling maar dan tegen aanzienlijk ongunstigere condities. Dit blijkt uit de hierboven 

gegeven voorbeelden. 

3.2 KRITIEK OP DE AANNAMES ACHTER DE BSQ – RESIDUELE METHODE 
Economisch gezien stelt de gemeente dat een koper van een erfpachtwoning in Amsterdam eigenaar is van 

een door de gemeente bepaalde waarde voor herbouw van de opstal. Het verschil tussen de WOZ-waarde 

en de herbouwwaarde is de grondwaarde. Hierbij negeert de gemeente de volgende principes: 
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1. Uit de studie “Hoe bloot eigendom te waarderen?” 14  van professor Van Gool blijkt dat de 

waarderingsmethode van bestaande erfpachtrechten per definitie arbitrair is. Daarmee is de waardering 

van bestaande erfpachtgrond dus politiek gestuurd. De gemeente komt hier niet duidelijk voor uit en 

verschuilt zich achter de door de gemeente inschakelde Grondwaardecommissie van drie hoogleraren. 

Van Gool vindt dat die commissie te ver is meegegaan in de politieke wens van de gemeente Amsterdam 

om de grond hoog te waarderen (pagina 7): 

De residuele methode op basis van een fysieke allocatie is volgens de literatuur eigenlijk alleen goed 

toepasbaar bij eerste uitgifte van erfpachtgronden bij herontwikkeling. Taxateurs en de belastingdienst 

hanteren in beginsel ook de inkomensmethode. Dit is naar onze mening ook juist. Andere vermogenstitels, 

zoals obligaties en aandelen, worden immers op dezelfde wijze gewaardeerd. Maar bij verkoop van bloot 

eigendom aan de zittende erfpachters hanteren overheden een andere methode om de vraagprijs van bloot 

eigendom te bepalen. Dit is de residuele methode gebaseerd op een fysieke waarde-allocatie. En omdat er bij 

bestaande bebouwing fysiek niets meer valt te scheiden, doen zij daarbij soms een beroep op de fictie van 

slopen, bouwrijp maken en opnieuw grond in erfpacht uitgeven. Dit is vreemd. De marktwaarde van 

bedrijfsobligaties en aandelen wordt immers ook niet residueel bepaald door eerst de waarde van het bedrijf 

te bepalen om vervolgens de waarde van alle andere passiva ervan af te trekken! Ook negeren de 

grondeigenaren zo het feit dat er sprake is van voortdurende erfpachtrechten waarbij de verhouding tussen 

erfpachter en grondeigenaar in financiële zin door de erfpachtakte en het recht is bepaald. En daarin staat 

meestal niets over de fysieke allocatie. 

2. Ook wijst hij op een belangrijk technisch punt. Namelijk dat de waarderingsgrondslagen van de 

gemeente afwijken van die van andere vermogenstitels. Verzoeken op basis van de Wet Openbaarheid 

van Bestuur om de correspondentie tussen de Grondwaardecommissie en de gemeente openbaar te 

maken zijn tot dusverre niet gehonoreerd. 

 

3. Concrete punten waarom de gekozen residuele methode leidt tot een te hoge vaststelling van de 

grondprijs, zijn: 

a) De huizenprijs in Nederland is sterk gecorreleerd met de rentestanden en het inkomen, zo blijkt uit 

de langjarige studie “Huizenprijzen vooral bepaald door inkomen en rente” van de Rabobank over 

de periode 1975 tot en met 2014.15 De gemeente rekent de door de extreem lage rentestand 

teweeggebrachte prijsstijgingen aan zichzelf toe zonder daartegenover een prestatie te leveren. 

b) Schaarste leidt tot krapte op de woningmarkt en dus tot prijsstijgingen. Vaak zijn die schaarste en 

prijsstijgingen het resultaat van gemeentelijk beleid: grond wordt in te geringe mate of te laat 

uitgegeven of er treden door juridische complicaties bouwvertragingen op. De gemeente legt deze 

rekening bij de erfpachter. De gemeente trekt zo, ten koste van haar erfpachters, voordeel uit de 

prijsopdrijving waar ze als monopolist grotendeels zelf verantwoordelijk voor is. De gemeente 

behoort de grondprijs te corrigeren voor deze schaarste-gerelateerde stijgingen. 

c) Goed onderhouden, mooie huizen maken een straat of buurt aantrekkelijk. Restaurants vestigen 

zich er in de buurt, toeristen komen erop af, leuke winkels worden geopend. De waarde die zo 

gecreëerd wordt, komt voort uit een interactie van burgers, bedrijven en de gemeente. Zij hebben 

er allemaal voordeel van. De gemeente rekent deze gezamenlijk gecreëerde waarde echter goeddeels 

aan zichzelf toe. 

 

14 “Hoe bloot eigendom te waarderen?” Versie 6 van 13 december 2017, http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-

bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-13-dec-2017-12128-.pdf 

15 https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/augustus/huizenprijzen-vooral-bepaald-door-inkomen-en-rente  

 

http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-13-dec-2017-12128-.pdf
http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-13-dec-2017-12128-.pdf
https://economie.rabobank.com/publicaties/2015/augustus/huizenprijzen-vooral-bepaald-door-inkomen-en-rente/
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d) Aan de grond onder de woningen zitten nauwelijks onderhoudskosten maar aan de opstal wel. In 

de gehanteerde residuele berekeningswijze worden onderhoudskosten aan de woning die de 

erfpachter decennialang betaalt niet meegenomen. 

e) Als een eigenaar besluit zijn woning te verbeteren (energiemaatregelen, nieuwe keuken, extra 

badkamer, dakkapel enz.) dan stijgt de WOZ-waarde. De modelmatige berekening van de 

herbouwwaarde blijft hetzelfde, waardoor de grondprijs stijgt als gevolg van de gedane investering. 

 

4. De gemeente Amsterdam is in haar waardebepalingsmethodiek inconsistent. Voor woningcorporaties 

kiest de gemeente niet voor een model op basis van de BSQ-methodiek, maar voor een met besturen 

van woningcorporaties onderhandelde waarde. De waarde van erfpachtgrond wordt dus op basis van 

twee totaal verschillende methodieken bepaald.16 Dit verschil in behandeling, beprijzing en condities 

schuurt op twee manieren tegen uitgangspunten van eerlijke concurrentie: 

a) De afspraak tussen corporaties en gemeenten gaat niet alleen over Diensten van Algemeen 

Economisch Belang-bezit (DEAB-bezit), maar ook over de 4% woningen boven de 

liberalisatiegrens en over bedrijfsruimtes die tegen commerciële tarieven worden verhuurd. 

Woningcorporaties hebben hiermee dus een financieel voordeel ten opzichte van andere beleggers 

en eigenaren. 

b) In Amsterdam wordt 13% van de woningen door particuliere verhuurders verhuurd beneden de 

sociale huurgrens. Daarvoor gelden strikte regels. Deze particuliere verhuurders concurreren met 

woningcorporaties bij het verstrekken van goedkope woonruimte. Particuliere verhuurders worden 

in de mededinging op achterstand gezet doordat zij veel hogere erfpachtkosten moeten dragen. 

 

5. Voor de grondwaardebepaling is de gemeente afgestapt van een vast percentage over de WOZ 

(doorgaans tussen de 10 en 15% van de WOZ). Op basis van langjarig empirisch onderzoek hebben 

Professor Gautier en Van Vuuren voor de grondwaarde een gemiddeld percentage van 10,2% van de 

WOZ vastgesteld. Deze empirische bevinding over de tot 2017 bestaande waarderingspraktijk is 

fundamenteel. Bij de overstap naar het nieuwe stelsel van Eeuwigdurende Erfpacht rekent de gemeente 

echter met een variabele BSQ tussen de 5 en de 49% die ook nog eens verandert in de tijd, die ze 

vervolgens weer corrigeert met een veel te lage depreciatiefactor van 10%. Merk op dat de variatie tussen 

het laagste en het hoogste BSQ een factor 10 beloopt. Netto heeft dat het volgende effect: 

a) In 2017 was de gewogen gemiddelde BSQ 21,1%.17 De grondquote waarmee de gemeente dus 

rekent in 2017 was 19%. 

b) Met ingang van 2020 wordt de gewogen gemiddelde BSQ 32,9%. De grondquote waarmee de 

gemeente gaat rekenen in 2020 wordt dus 29,6%. 

In dit kader is het belangrijk om te vermelden dat het college van B & W begin 2020 heeft toegegeven 

dat in de informatievoorziening aan de gemeenteraad in 2017 ten onrechte ook circa 40.000 

corporatiewoningen zijn opgenomen. Omdat die corporatiewoningen in de laagste BSQ-categorieën 

zitten (van 5 tot 10%), zijn de hierboven vermelde gewogen gemiddelden te laag. Hoewel accurate 

officiële gegevens ontbreken, rekenen we in het navolgende niettemin verder met de percentages die 

hierboven genoemd zijn. 

6. Een deel van de erfpachters (met BSQ van 5%) kon de grond ‘kopen’ voor een prijs die soms zelfs lager 

ligt dan landbouwgrond.  Een ander deel, zoals erfpachters in Amsterdam Zuid, betaalt van meet af aan 

de hoge BSQ. Dit terwijl in de WOZ-waarde al een fors, locatieafhankelijk prijsverschil zit tussen de 

 

16 Besluitnummer: 2018-9036 getiteld “Vaststellen Afkoopsommen erfpacht voor Woningcorporaties voor het kalenderjaar 2019, 

gemeente Amsterdam”: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-203244.html  

17 Deze berekening van de 21,1% en 32,9% zijn bepaald op basis van de cijfers die de gemeente Amsterdam heeft vermeld in 

officiële stukken. De brontabellen zijn in bijlage 2 opgenomen. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-203244.html
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wijken en buurten van Amsterdam. Uit deze kaarten: WOZ per vierkante meter en Woningwaarde per 

vierkante meter blijkt dat de verhouding tussen de laagste en de hoogste klasse €7.393/€1.848=4 is. 

 

7. De locatiecomponent wordt bij overstappen twee keer meegerekend: in de BSQ en in de WOZ-waarde. 

Dat komt neer op een verschil van maximaal 10 x 4 is een factor 40 verschil. 

3.3 DETAILKRITIEK OP DE BSQ 
De grondquote per woning wordt als volgt berekend: 

𝐺𝑟𝑜𝑛𝑑𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =
𝑊𝑂𝑍 − 𝐻𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑤𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒

𝑊𝑂𝑍
 

De gemeentes plaatst verschillende woningen in een cluster, een groep. Vaak is dat een straat, maar dat 

hoeft niet. Van die groep neemt zij de gemiddelde. Dat gemiddelde geldt dan vervolgens voor alle woningen 

van het cluster. De BSQ zijn (per jaar) af te lezen op een interactieve kaart die de gemeente online 

beschikbaar stelt. Punten die op de kaart gelijk oplichten als men er met de muis overheen gaat, behoren tot 

hetzelfde cluster. Merk overigens op dat de gemeente geen downloadbaar lijstwerk ter beschikking heeft 

gesteld. 

1. Een individuele huiseigenaar heeft en krijgt geen inzicht in de door de gemeente bepaalde 

herbouwwaarde en grondquote. Volgens de gemeente houdt dit verband met privacyregels. 

 

2. Het gehanteerde clusteringsalgoritme is onduidelijk. De gemeente clustert verschillende straten soms 

bij elkaar in één BSQ. Soms is één straat echter opgedeeld in meerdere BSQ’s die aanzienlijk van elkaar 

kunnen verschillen. Er zijn geen vastgestelde, transparante criteria gepubliceerd op basis waarvan de 

clustering plaatsvindt. Dit kan enorme financiële impact hebben op een individuele erfpachter. Omdat 

de opbouw van de berekening geheim is, kan de individuele erfpachter ook geen gefundeerd bezwaar 

maken. 

 

3. In sommige gevallen stelt de gemeente BSQ’s handmatig vast. Als geen BSQ berekend kan worden, 

bijvoorbeeld als er geen WOZ-waarde is vastgesteld of als er weinig vergelijkbare woningen zijn, stelt 

de gemeente zelf een BSQ vast. De gemeente verantwoordt niet of er sprake is van een maatwerk BSQ 

en, zo ja, hoe die is vastgesteld. 

 

4. De BSQ wijzigt jaarlijks. Dit blijkt uit de vergelijking van de BSQ-kaarten van 2017 tot en met 2020. 

Daarnaast stijgt de WOZ-waarde jaarlijks. Het cumulatieve effect (ook wel genoemd: hefboomeffect) 

is een uiterst snelle stijging van de erfpachtgrondwaarde. De waarde van de erfpachtgrondwaarde 

bestaat uit drie fases: 

a) De initiële erfpachtgrondwaarde (dit is bij overstap de BSQ vermenigvuldigd met 90% van de 

WOZ-waarde. 

b) De fase van de hefboom. In deze fase stijgt de BSQ tot een maximum van 49% en de 

erfpachtgrondwaarde naar 44,1% van de WOZ. De hefboom in de erfpachtgrondwaarde zit in 

de samengestelde toenames van de BSQ en de WOZ.18 

 

18 De erfpachtgrondwaarde op een toekomstig tijdstip is in formulevorm: 

𝐸𝑃𝐺𝐼 (1 + 𝑔𝑊𝑂𝑍)(1 + 𝑔𝐵𝑆𝑄) 

=  𝐸𝑃𝐺𝐼 ∗  (1 + 𝑔𝑊𝑂𝑍 + 𝑔𝐵𝑆𝑄 + 𝑔𝑊𝑂𝑍) 

= 𝐸𝑃𝐺𝐼 ∗ (1 + 𝑔𝑊𝑂𝑍 + 𝑔𝐵𝑆𝑄 + 𝑔𝑊𝑂𝑍 ∗  𝑔𝐵𝑆𝑄 ) 

 

https://maps.amsterdam.nl/woningwaarde_woz/?LANG=nl
https://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/
https://maps.amsterdam.nl/woningwaarde/
https://maps.amsterdam.nl/bsq/
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c) De lineaire stijgingsfase. Hierbij heeft de BSQ het maximum van 49% bereikt en de 

erfpachtgrondwaarde is 44,1% van de WOZ geworden. De erfpachtgrondwaarde stijgt dan lineair 

verder met de WOZ-waarde. 

 

5. In de eerste versies van het gemeentelijke BSQ-model bleek te BSQ op te lopen naar 85% voor 

woonhuizen en 65% voor appartementen. Na protesten heeft de gemeente dit afgezwakt naar een 

aftopping op 49%. Door af te toppen en niet na te gaan wat de modelmatige oorzaak was van dergelijke 

kollossale BSQ-percentages (i.e. grondquotes), heeft de gemeente de stap naar een onderzoek naar dit 

gebrek in het gehanteerde model achterwege gelaten. De fundamentele oorzaak van het gebrek was 

uiteraard het uitgaan van de opstalherbouwwaarde ter bepaling van de grondwaarde. 

3.4 KRITIEK OP DE HERBOUWWAARDE 
Zoals uit onderstaande formule al blijkt, speelt de herbouwwaarde een cruciale rol in het bepalen van de 

grondquote en daarmee de BSQ. 

𝐺𝑟𝑜𝑛𝑑𝑞𝑢𝑜𝑡𝑒 =
𝑊𝑂𝑍 − 𝐻𝑒𝑟𝑏𝑜𝑢𝑤𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒

𝑊𝑂𝑍
 

De herbouwwaarde wordt door de gemeente vastgesteld. Erfpachters hebben geen inzage in die berekening 

en kunnen er dus ook geen bezwaar tegen aan tekenen. Wel heeft de gemeente in een document beschreven 

hoe ze komt tot die herbouwwaarde. 

De gemeente heeft aan een bouwkostenbureau de opdracht gegeven om voor een aantal woningtypes een 

bouwkostenoverzicht op te leveren. Dit noemt de gemeente zogenaamde referentiewoningen. 

Referentiewoningen zijn in feite geconstrueerde waarnemingen. In het totaal heeft het bouwkostenbedrijf 

veertien woningtypes onderscheiden en daarbij in totaal 73 ‘waarnemingen’ gedaan. Per woningtype zijn er 

aldus tussen de 3 en 9 waarnemingen geconstrueerd. Het bouwbedrijf heeft een aantal kostencomponenten 

benoemd die voor het grootste deel samenhangen met het aantal vierkante meter. Verder speelt ook de 

WOZ-waarde een zekere rol. 

In het rapport “Waarom een heroverweging van het herbouwwaardemodel voor Amsterdamse 

erfpachtwoningen noodzakelijk is” wordt in detail ingegaan op de aannames van de gemeente en de 

alternatieven die de gemeente voor handen had.19 De conclusie luidt: 

De methode die de gemeente hanteert om de herbouwwaarde van ruim 150.000 erfpachtwoningen te 

berekenen, is wankel. De eigen, fictieve dataset die zij heeft gecreëerd, bestaat uit aannames die niet 

onderbouwd of getest zijn in de praktijk. Daarnaast is het aantal datapunten statistisch onverantwoord 

klein.  Tenslotte waardeert de gemeente op het klassenmidden, terwijl dat op de bovenkant van de 

bandbreedte moet gebeuren.  

Wat ook opvalt is dat er veel afzonderlijke kostengroepen worden geschat, die grotendeels afhangen van het 

aantal vierkante meters. Dit maakt het geen statistisch onderbouwd rekenmodel, maar eerder een soort 

genormeerd budget voor de bouw van nieuwe woningen. In de verantwoordingstekst staan regelmatig 

zinsneden die ook die kant op wijzen. De bandbreedtes van het model van de gemeente zijn van zichzelf al 

erg groot.  

 

EPGI  = Initiële Erfpachtgrondwaarde 

Df  = Depreciatiefactor 

gWOZ  = Stijgingspercentage WOZ 

gBSQ  = Stijgingspercentage BSQ 

19 http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2019/12/Heroverweging-van-de-herbouwwaarde-noodzakelijk-versie-

1.10.pdf 

http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2019/12/Heroverweging-van-de-herbouwwaarde-noodzakelijk-versie-1.10.pdf
http://www.decisivefacts.nl/wp-content/uploads/2019/12/Heroverweging-van-de-herbouwwaarde-noodzakelijk-versie-1.10.pdf
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Daarnaast blijkt het model ook niet robuust. Als je slechts één representatieve waarneming toevoegt met 

een grote oppervlakte, wordt die bandbreedte nog veel breder. Met andere woorden, de onzekerheid rond de 

hoogte van de herbouwwaarde wordt nog groter. Dat zien we terug in alle door ons geteste woningtypes. 

Verder lijken niet alle erfpachters gelijk te worden behandeld. Dit uit zich in relatief erg hoge 

herbouwkosten voor kleine en relatief zeer lage herbouwkosten voor grote woningen. Met andere woorden, 

dus een lage grondprijs voor kleine, en een hoge grondprijs voor grotere woningen. De gemeente geeft geen 

openheid van zaken over haar berekening en sommige raadsleden beschouwen het als een politiek 

compromis. 

3.5 KRITIEK OP DE DEPRECIATIEFACTOR 
Het rapport Schoon Schip20 van de door de gemeente aangestelde Grondwaardecommissie geef een goed 

inzicht in de problemen rondom de vaststelling van de canon. 

Vóór de erfpachtbesluiten van 2016 en 2017 ging de waardebepaling van de canon als volgt. De gemeente 

nam het initiatief en de erfpachter kreeg een aanbod op basis van een door de gemeente bepaalde 

grondwaarde. Vanaf het begin van de jaren ’00 werden zulke aanbiedingen steeds vaker verworpen door 

erfpachters. Vervolgens start een procedure waarin drie deskundigen (één namens de erfpachter, één 

namens de gemeente en één door laatstgenoemden gezamenlijk aangewezen persoon) de grondwaarde 

vaststellen. Er zitten grote verschillen in de grondwaardebepaling door de gemeente en de deskundigen, 

zowel wat uitgangspunten als methodiek betreft (pagina 33). 

Het rapport vervolgt: 

“De notitie ‘Erfpacht en Grondwaardebepaling van de afdeling Grond en Ontwikkeling van de gemeente 

Amsterdam (2015) geeft inzicht in de verschillen tussen de totstandkoming van de gemeentelijke 

aanbiedingen en de canonbepalingen die door de externe deskundigen worden vastgesteld. Hoewel de 

gemeente en deskundigen over het algemeen niet veel lijken te verschillen in hun schatting van de hoogte van 

de marktwaarde en de stichtingskosten/herbouwwaarde van woningen, ontstaat het dikwijls grote verschil 

tussen het oordeel van de gemeente en dat van de deskundigen door de correctie voor vol eigendom tegenover 

erfpacht en de depreciatie. 

Een steeds groter deel van de erfpachters (circa 70% in 2014) gaat niet akkoord met de nieuwe canon en 

dat leidt vrijwel altijd tot een lagere geschatte grondwaarde en een lagere canon.” 

Met ‘depreciatie’ wordt bedoeld dat bij de grondwaardebepaling voor bestaande erfpachtwoningen een 

korting behoort te worden toegepast vanwege het niet meer beschikbaar zijn van de grond om daarop 

woningbouw te realiseren; de woningen zijn er immers al.  

Wat opvalt is dat de gemeente tegenwoordig met een administratieve depreciatiefactor van 10% rekent, 

terwijl professor Van Gool ervan uitgaat dat de reële depreciatiefactor – afhankelijk van het type object – 

tussen de 25% en de 55% kan liggen21. In dit kader moet erop worden gewezen dat in Amsterdam de 

depreciatie voor bestaande erfpachtwoningen vanouds standaard op 40% werd gesteld. Vanaf 2011 is dat 

door de toenmalige wethouder Van Poelgeest naar 25% teruggebracht. Met de introductie van het nieuwe 

erfpachtsysteem is de depreciatiefactor verder verlaagd naar 10%. 

 

20 Schoon schip, Advies van de grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht, Amsterdam, 18 juni 2015, (PDF, link) 

21 “Hoe bloot eigendom te waarderen?”, http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-

13-dec-2017-12128-.pdf 

http://www.erfpachters.nl/files/gwc_rapport.pdf
http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-13-dec-2017-12128-.pdf
http://www.mijnerfpacht.nl/files/Artikel-Waarderen-bloot-eigendom-bij-erfpacht-V6-13-dec-2017-12128-.pdf
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3.6 KRITIEK OP HET CANONPERCENTAGE 
Het canonpercentage dat de gemeente hanteert is vastgesteld op 2,39%. Het canonpercentage is cruciaal 

voor het prijsniveau waartegen de canon voor eeuwig wordt vastgeklikt, waarna de canon de inflatie gaat 

volgen. De meeste erfpachters hebben niet tientallen tot honderdduizenden euro’s liggen om de grond in 

één keer voor eeuwig af te kopen. Daarom zal het grootste deel van de overstappende erfpachters 

gebruikmaken van de vastklikoptie. 

Welk canonpercentage is fair en rechtvaardig om toe te passen? De aan te leggen maatstaf is hier het 

rentepercentage waartegen de gemeente zelf kan lenen. Het is onbillijk en onrechtvaardig het 

canonpercentage vast te stellen op een hoger percentage dan de momenteel vigerende marktrente voor 

Nederlandse overheden. 

Het canonpercentage bestaat uit drie componenten: rente, inflatie en een risico-opslag22. Vervolgens is de 

formule:  

𝐶𝑎𝑛𝑜𝑛𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑔𝑒 =
𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑒𝑡 − 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒

1 + 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑒𝑡
 

𝑤𝑎𝑎𝑟𝑏𝑖𝑗 𝐷𝑖𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑜𝑒𝑡 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑒 + 𝑅𝑖𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔 + 𝐼𝑛𝑓𝑙𝑎𝑡𝑖𝑒 

Onderstaande cijfers tonen het verschil in uitkomsten tussen de door de gemeente gehanteerde posten en 

de officiële data voor de gemiddelde rente en inflatie over 2017 en 2018, plus de ‘risico-opslag’. 

 

Figuur 5. Berekening van het canonpercentage volgens de gemeente en op basis van offciële bronnen 

Hieruit blijkt dat de gemeente het canonpercentage 189% te hoog heeft vastgesteld (1,56%/0,54% -1) na 

toepassing van het kortingspercentage van 35%. In essentie is de kritiek: 

▪ De rente is met 1% veel hoger dan de werkelijke rente op staatsobligaties. 

▪ De gemeente rekent met een risico-opslag van 1,5%. Uit geen enkel document blijkt dat dit percentage 

de reële risico’s representeert die samenhangen met het zijn van erfverpachter/grondeigenaar. 

Wanbetaling van canons komt hoogst zelden voor. Bovendien is de gemeente preferent crediteur en 

kan zij het erfpachtrecht uitwinnen De risico-opslag wordt er dus met de haren bijgesleept. 

3.7 KRITIEK OP DE AFKOOPBEREKENING 
De gemeente heeft sinds 2017 een serie versies gemaakt van de regels inzake grondwaardebepaling voor 

bestaande erfpachtrechten, te weten: 

 

22 In een tamelijk cryptische omschrijving lijkt de gemeente uit de gaan van de 10-jaars staatsrente, zie “De grondwaardebepaling 

voor bestaande erfpachtrechten”, pagina 28. 

Officiële data, 

gemiddelde 2017-18

Door de gemeente 

vastgestelde canon

Rente 0,55% 1,00%

Inflatie 1,45% 2,00%

Risico-opslag 0,00% 1,50%

Disconteringsvoet 2,00% 4,50%

Canonpercentage 0,54% 2,39%

Kortingspercentage 35%

Netto percentage na korting 0,54% 1,56%

Bron: gemiddelden CBS en DNB, 2017-2018
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▪ Vastgesteld in College van Burgemeester & Wethouders van 9 mei 2017  

▪ Behandeld in gemeenteraad op 28 juni 2017  

▪ Gewijzigd naar aanleiding van collegebesluit van 31 oktober 2017  

▪ Gewijzigd naar aanleiding van collegebesluit van 6 februari 2018  

▪ Gewijzigd naar aanleiding van collegebesluit van 11 december 2018  

▪ Gewijzigd naar aanleiding van collegebesluit van 19 november 2019 

Daarnaast is er een afkoopinstructie, zijn er verscheidene documenten over buurtstraatquotes en is er een 

document genaamd onbezwaarde waarde, maatwerk BSQ en procedure van bedenkingen d.d. 27 juni 2019. 

De rechtspositie van erfpachters wordt verder bepaald door de toepasselijke Algemene Bepalingen. Er zijn 

Algemene Bepalingen van 1915, 1939, 1950, 1966, 1994 en 2000, plus de Algemene Bepalingen 2016 inzake 

Eeuwigdurende Erfpacht. 

Uiteindelijk leidt de toepassing van al deze privaatrechtelijke regelgeving tot  een persoonlijke aanbieding 

voor afkoop of ‘vastklikken’.  

De gemeente heeft een economisch onderzoeksbureau genaamd Stichting voor Economisch Onderzoek 

opdracht gegeven om na te gaan of hetgeen in haar officiële documenten staat ook zijn weerslag heeft gehad 

in de ICT-programmatuur die de aanbiedingen opstellen. Op dat onderzoek heeft professor De Groot, 

hoogleraar Economische Dynamiek van de Vrije Universiteit een second opinion geschreven. 

De afbakening tussen die documenten is onduidelijk en bovendien zijn diverse documenten en regels 

tussentijds aangepast of gewijzigd. 

▪ In IJburg konden honderden woningen met een gemengde bestemming (wonen en werken naar vrije 

keuze) een aanbieding aanvragen voor overstap via het erfpachtportaal, waarop ze ook een persoonlijke 

informatiemap met een aanbieding konden downloaden. Nadat ze hun aanvraag daadwerkelijk hadden 

ingediend, trok de gemeente die in omdat de bestemming van de grond een gemengde was. Te elfder 

ure is daar in oktober 2019 alsnog een nieuwe regeling voor vastgesteld. 

▪ Het huidige stadsbestuur wijst bij voortduring naar fouten die in de vorige collegeperiode gemaakt zijn, 

in het bijzonder voor wat betreft de uitvoerbaarheid van de toen ingevoerde Overstapregeling. Zo zegt 

wethouder Van Doornick in een interview van 5 november 2019: “We hebben al 45 extra mensen 

aangenomen. We kampten met forse achterstanden en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat in 

de vorige periode sprake was van onderschatting van de impact die dit heeft op de organisatie. Ik kan 

niet in een keer tweehonderd nieuwe mensen aannemen, want deze ingewikkelde materie vergt 

inwerktijd. We proberen vooral te voorkomen dat Amsterdammers hinder ondervinden van de 

wachttijd. Als ze in de tussentijd hun huis verkopen, gaat de aanvraag over op de koper.” 

Om de hele rekenarij van de gemeente te kunnen beoordelen zou zij algehele openheid van zaken moeten 

geven: 

▪ Aan de individuele erfpachter: in het bijzonder betreffende de door de gemeente berekende 

herbouwkosten van de woning, de bestemming van de grond, het aantal vierkante meter waarmee de 

gemeente rekent, de WOZ-waarde waarmee gerekend is, of er sprake is van een maatwerk BSQ, of er 

sprake is van een handmatig vastgestelde WOZ-waarde, alsmede de berekende canon- en 

afkoopbedragen.  

▪ Daarnaast omtrent alle woningen die in dezelfde BSQ zitten: de van toepassing zijnde Algemene 

Bepalingen, de einddatum van het huidige tijdvak, de echte in plaats van de afgeronde grondquotes, de 

tussen 5 en 49 afgeronde Buurt-Straat-Quotes, het huidige bedrag van jaarlijkse erfpacht en het 

woningtype waar de woning bij is ingedeeld. 

▪ Als wederpartij van de gemeente zou iedere erfpachter ook inzicht moeten kunnen verkrijgen in de 

behandeling van de groep erfpachters waartoe hij of zij behoort. Erfpachters respectievelijk groepen 

https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/921748/1_grondwaardebepaling_bestaande_erfpachtrechten.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/921748/beleid_grondwaardebepaling_bestaande_erfpachtrechten_2020_1.pdf
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht/documenten/doc-aanvullend/?PagClsIdt=13536141#PagCls_13536141
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/921748/bsq-lijst_2020.pdf
https://assets.amsterdam.nl/publish/pages/921748/onbezwaarde_waarde_maatwerk_bsq_en_procedure_van_bedenkingen.pdf
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erfpachters moeten in gezamenlijkheid kunnen beoordelen of de erfpachtgrondwaardebepaling te 

hunnen aanzien correct en fair is. 

In haar uitingen geeft de gemeente echter aan dat zij geen vertrouwelijke gegevens mag verstrekken die ten 

grondslag liggen aan de herbouwwaarde- en de BSQ-berekening.  

Al met al is het niet mogelijk de reëel-bestaande overstappraktijk onder kritiek te stellen wanneer sprake is 

van een complete wanverhouding in de informatiepositie tussen individuele erfpachters en gemeente. 

Tevens is duidelijk dat van individuele erfpachters niet kan worden gevergd door rechterlijke tussenkomst 

toegang te krijgen tot de in zijn of haar geval daadwerkelijk toegepaste regels en de aan de hand daarvan 

berekende canon- en afkoopbedragen.  
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4 MACRO EFFECT VAN HET NIEUWE GRONDBELEID 

4.1 INTRODUCTIE 
In dit hoofdstuk maken we een inschatting van het effect van de stelselwijziging op totaalniveau. Omdat 

het voordeel van de gemeente het nadeel van de erfpachters is, verschaft dit inzicht in de marktmacht die 

de gemeente over haar erfpachters heeft. Allereerst staan we stil bij de onderbouwing van de gegevens. Dan 

bij de berekening van de effecten. Afgesloten wordt met een interpretatie van de gevonden uitkomsten. 

4.2 ONDERBOUWING VAN GEGEVENS 

4.2.1 De BSQ-gegevens 

Omdat we geen toegang hebben tot detailgegevens, moeten we het doen met wat door de gemeente zelf is 

geproduceerd respectievelijk openbaar is. In dit rapport23 staan op pagina 23 de cijfers met woningen uit 

2017, zie ook bijlage 2. We hebben de gewogen gemiddelde BSQ berekend door het klassenmidden van de 

BSQ-range te vermenigvuldigen met de aantallen. Zo komen we op een gewogen gemiddelde BSQ van 

21,1%. 

Voor de situatie van 2020 (data 2019) gebruiken we dit document.24 Op pagina 7 staat een uitsplitsing per 

stadsdeel (dus niet meer per BSQ-klasse). Herberekening en afronding op 1 decimaal levert een BSQ voor 

eengezinswoningen op van 34,1% en van meergezinswoningen van 32,7%. Overall is het gemiddelde 32,9%. 

Zoals eerder opgemerkt zijn deze percentages te laag en dus geflatteerd, omdat de gemeente in haar 

overzichten ook ruim 40.000 corporatiewoningen heeft opgenomen die doorgaans een lage BSQ kennen. 

4.2.2 Aantal erfpachters 

Qua aantal erfpachters zijn we uitgegaan van het aantal erfpachters dat de gemeente Amsterdam 

verantwoord heeft in bovengenoemde stukken en bijlage 2. Het aantal erfpachters heeft een effect op de 

berekeningen, maar vooralsnog ontbreken geactualiseerde, accurate gegevens. 

4.2.3 Woningprijzen 

Op grond van het bovenstaande overzicht gaan we ervan uit dat het aantal woningen op erfpachtgrond is 

gestegen met circa 7,7% in drie jaar. Wat heeft de WOZ-waarde de afgelopen jaren gedaan? Onderstaande 

grafiek van het CBS van eind 2019 geeft daar inzicht in (Figuur 6). 

 

23 https://awep.nl/wp-

content/uploads/2018/02/GEMEENTEAMSTERDAM_Nota_van_beantwoording_Eeuwigdurende_Erfpacht_2017.pdf  

24 https://docplayer.nl/13313177-Ter-bespreking-en-ter-kennisneming-voor-de-commissievergadering-van-10-december-2015-

de-commissie-wordt-gevraagd-kennis-te-nemen-van.html 

https://awep.nl/wp-content/uploads/2018/02/GEMEENTEAMSTERDAM_Nota_van_beantwoording_Eeuwigdurende_Erfpacht_2017.pdf
https://docplayer.nl/13313177-Ter-bespreking-en-ter-kennisneming-voor-de-commissievergadering-van-10-december-2015-de-commissie-wordt-gevraagd-kennis-te-nemen-van.html
https://awep.nl/wp-content/uploads/2018/02/GEMEENTEAMSTERDAM_Nota_van_beantwoording_Eeuwigdurende_Erfpacht_2017.pdf
https://awep.nl/wp-content/uploads/2018/02/GEMEENTEAMSTERDAM_Nota_van_beantwoording_Eeuwigdurende_Erfpacht_2017.pdf
https://docplayer.nl/13313177-Ter-bespreking-en-ter-kennisneming-voor-de-commissievergadering-van-10-december-2015-de-commissie-wordt-gevraagd-kennis-te-nemen-van.html
https://docplayer.nl/13313177-Ter-bespreking-en-ter-kennisneming-voor-de-commissievergadering-van-10-december-2015-de-commissie-wordt-gevraagd-kennis-te-nemen-van.html
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Figuur 6. Gemiddelde WOZ-waarde per stad en jaar 

Voor de overstap wordt gebruikgemaakt van de WOZ-waarde op 1 januari 2014. Uitgegaan wordt van een 

gemiddelde WOZ-waarde van € 260.000 bij overstap. Eind 2019 bleek de gemiddelde WOZ-waarde te zijn 

gestegen naar € 505.000. 

Merk overigens op dat de koopprijzen in Amsterdam aanzienlijk harder stijgen dan in andere grote 

gemeentes in Nederland. De acceleratie van het prijsverschil is ingezet vanaf 2015: de prijzen in Amsterdam 

kennen een zichtbaar grilliger patroon. 

4.3 TOELICHTING EN BEREKENING 
Allereerst hebben we gekeken naar de grondwaarde volgens de vanouds geldende taxatiepraktijk. Het 

onderzoek van Gautier en Van Vuuren toonde een gemiddelde waarde van de erfpachtgrond aan van 10,2% 

van de WOZ-waarde. Omdat de WOZ in twee jaar tijd is verdubbeld, komen we uit op een grondwaarde 

van €5,1 miljard in 2017 en €10,6 miljard eind 2019. Per woning is dat dus € 52.000 in 2019. 

Dit contrasteren we met de nieuwe methode ter bepaling van de grondwaarde. We maken een aantal 

aannames: 

▪ Ongeveer 75% van de erfpachters gaat gebruikmaken van de Overstapregeling. De wethouder heeft 

80% gecommuniceerd begin januari 2020, voorzichtigheidshalve stellen we haar percentage naar 

beneden bij. 

▪ Van de overstappers gaat 90% voor de vastklikoptie. De reden is dat een afkoop ineens gemakkelijk 

vele tienduizenden en soms wel honderdduizenden euro’s kost. De meeste erfpachters hebben dit geld 

niet op de plank liggen. 

▪ Voor het gehanteerde canonpercentage en de invloed daarvan op afkoop- en canonbedragen wordt 

verwezen naar het vorige hoofdstuk. 

Op basis van de bovenstaande cijfers en aannames berekenen we de mogelijke opbrengsten voor de 

gemeente van de Overstapregeling. 
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▪ De erfpachtgrondwaarde van de overstappers is gelijk aan het aantal woningen dat onder de condities 

van vóór 8-1-2020 overstapt, vermenigvuldigd met de WOZ-waarde, de BSQ en de correctie voor de 

depreciatie. Dit bedrag stijgt met het aantal woningen. 

▪ De erfpachtgrondwaarde van de overstappers van ná 8-1-2020 is gelijk aan het aantal woningen dat later 

overstapt, vermenigvuldigd met de WOZ-waarde, de BSQ en de correctie van de depreciatie. Dit bedrag 

stijgt met het aantal woningen en de stijging van de WOZ-waarde. 

▪ Effect van het 187,7% te hoog vastgestelde canonpercentage. Het grootste deel van de overstappers is 

de groep “vastklikkers”. Pas na het verstrijken van het huidige tijdvak moeten zij het bedrag betalen van 

de vastgeklikte canon verhoogd met inflatie vanaf 2017. Door het gehanteerde canonpercentage betalen 

deze vastklikkers 187,7% te veel voor hun toekomstige canon. “Vastklikkers” die afkopen (tijdens het 

lopende, voortdurende tijdvak of op het einde daarvan) betalen eveneens 187,7% te veel.  
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Figuur 7. Geraamde stijging volgens het BSQ-model ten opzichte van de praktijk van voor 2017.  

Cijfers aangepast na collegebrief d.d. 3 maart 2020 inzake “stand van zaken uitvoering overstapregeling.” 

Algemene aannames

Percentage overstappers 75% (inschatting)

Aandeel "vastklikkers" in overstappers 60% (inschatting)

Canonpercentage gemeente 2,39% (feit)

Canonpercentage o.b.v. feiten 0,54% (o.b.v. DNB en Eurostat)

Korting bij overstap 35% (feit)

Factor te hoog vastgestelde canon *) 1,877           (logisch gevolg)

Inputgegevens per jaar 2017 2020

Aantal woningen (gemeente) 191.000       205.750       

WOZ waarde 260.000€     505.000€     

Gewogen gemiddelde BSQ 21,1             32,9             

Samengestelde inflatie 1,50%

Depreciatiefactor 10% 10%

Grondquote model voor 2017 10,2% 10,2%

Benadering van het aantal erfpachters (op basis van opgave gemeente)

2017 2020

Overstappers met vastklikken (60%) 92.588         92.588         

Overstappers met afkoop (40%) 61.725         61.725         

Overstappers (75%) 154.313       154.313       

Niet-overstappers (25%) 36.688         51.438         

Totaal erfpachters 191.000       205.750       

Benadering waarde grondwaarde voor de gemeente (in miljarden euro's)

2017 2020 Per woning

(2020)

o.b.v. model en praktijk van voor 2017 5,1               10,6             52.000€          

o.b.v. BSQ-model

Waarde overstappers 7,6               7,7               50.000€          

waarvan vastklikkers 4,6 4,6

waarvan afkopers 3,0 3,1

Waarde niet overstappers 1,8               7,7               150.000€        

Effect te hoog canonpercentage **) 8,6               8,7               94.000€          

Grondwaarde BSQ-model 18,0             24,1             117.000€        

Stijging a.g.v. methodiekaanpassing 12,9             13,5             66.000€         

*) Correctiefactor a.g.v. te hoog vastgestelde canon

Canonpercentage gemeente 2,39%

Werkelijke canon (100%-korting) 65,0% x

Feitelijk canonpercentage (G) 1,55%

Canonpercentage o.b.v. feiten (F) 0,54% /

Factor te hoog vastgestelde canon 1,877           ( G / F - 1 )

**) Effect te hoog canonpercentage

Overstappers die vastklikken betalen 187,7% te 

veel, aangezien ze worden vastgeklikt tegen een te 

hoog canonpercentage die daarna voor altijd stijgt 

met de inflatie.



25 

 

4.4 INTERPRETATIE VAN DE UITKOMSTEN 

4.4.1 De gemeente verhoogt haar grondwaarde met bijna € 13,5 miljard ten koste van haar 

erfpachters 

Als beide modellen worden vergeleken, dan blijkt de gemeente een tariefswijziging te hebben doorgevoerd 

die €13,5 miljard aan extra inkomsten gaat genereren. Een definitievere inschatting kan worden gegeven als 

het aantal overstappers bekend is en tevens duidelijk is voor welke overstapoptie zij hebben gekozen. 

4.4.2 Het door het gemeentebestuur vastgesteld canonpercentage is de stille moneymaker 

Door de stijging van de WOZ-waarden in de afgelopen jaren denken veel erfpachters dat ze een goede deal 

hebben gemaakt: uit figuur 7 blijkt dat in 2020 de reële, vaste grondwaarde per woning €52.000 was (10,2% 

vermenigvuldigd met de WOZ-waarde). Wat menigeen onderschat is de zeer forse doorwerking van het 

canonpercentage. Omdat die afgerond 189% te hoog is vastgesteld, leidt dat op termijn tot veel hogere 

grondopbrengsten dan waar momenteel sprake van is. Uit bovenstaand cijfermatig overzicht (Figuur 7) 

blijkt dat die doorwerking op 8,7 miljard euro wordt geraamd. 

4.5 HET NIEUWE ERFPACHTSTELSEL VERHOOGT DE GRONDWAARDE VOOR DE 

GEMEENTE MET €66.000 PER WONING TEN KOSTE VAN ERFPACHTER 
Het beleid van de gemeente Amsterdam werkt hard door voor woningbezitters in Amsterdam. 80% van 

de Amsterdamse woningvoorraad staat op erfpachtgrond.25 In deze paragraaf worden kernpunten die 

eerder aan de orde kwamen kort samengevat. Er is sprake van twee cumulatieve effecten: 

▪ De erfpachtgrondwaarde is afhankelijk van de WOZ-waarde. De WOZ-waarde wordt jaarlijks 

vastgesteld door de gemeente. Burgers kunnen bezwaar maken tegen de WOZ-waardevaststelling. De 

gemeente brengt erfpachtcanons en afkoopsommen in rekening op basis van de grondwaardebepaling. 

In de praktijk tot ongeveer 2015 placht de grondwaarde gemiddeld 10,2% van de WOZ-waarde te zijn. 

Dit percentage blijkt uit onderzoeken uit 2017 en 2019 van Pieter Gautier (hoogleraar economie aan de 

Vrije Universiteit van Amsterdam) en Aico van Vuuren (hoogleraar econometrie van de Universiteit 

van Gotenburg). Uit hun onderzoek naar verkooptransacties van Amsterdamse woningen gedurende 

een aantal decennia blijkt dat een woning met eigen grond gemiddeld rond de 10,2% duurder is dan een 

huis met erfpacht. Met andere woorden: de marktwaarde van de grond is ongeveer 10,2% van de 

WOZ-waarde; dit was de gangbare vaste grondquote. Gemiddeld is de WOZ-waarde tussen 2014 

en 2020 verdubbeld in Amsterdam. Door die verdubbeling zou, op basis van de factor van 10,2% per 

woning, de erfpachtgrondwaarde per woning van €27.000 naar €52.000 stijgen. 

 

▪ De gemeente heeft in 2016 een nieuw erfpachtstelsel geïntroduceerd. Tot die tijd volgde de praktijk van 

grondwaardebepaling bij canonherzieningen grosso modo een vaste 10-15% WOZ-(markt)waarde. Dit 

was de gangbare range in de taxatiepraktijk door onafhankelijke deskundigen. Het nieuwe systeem van 

de gemeente laat de 10-15%-praktijk los. Van 2017 tot 31 december 2019 gingen er heel andere, meestal 

fors hogere percentages gelden, variërend van 5 tot 49%. Hiermee konden erfpachters overstappen op 

een nieuw systeem van Eeuwigdurende Erfpacht, en wel op grond van (veel) gunstigere voorwaarden 

dan die welke vanaf 2020 zijn gaan gelden. De grondwaarde komt vanaf 2020 tussen de 20% en 44% 

te liggen en hangt van vele factoren af. Er mag vanuit worden gegaan dat 75% van de erfpachters 

uiteindelijk gebruikmaakt van de overstapregeling onder de ‘gunstige’ voorwaarden. Vergeleken met de 

voorheen geldende grondwaardetaxatiepraktijk leidt dit voor circa de helft van de erfpachters tot een 

verzwaring van de erfpachtlast van ongeveer €66.000 per bestaande erfpachtwoning.   

Na de deadline van 8-1-2020 varieert de verzwaring van de erfpachtlast voor de resterende 25% van 

aanzienlijk tot kolossaal; door de veel hogere WOZ-waardes én de gestegen BSQ’s naar schatting met 

 

25 111 Jaar Erfpacht, publicatie Bureau Erfpacht, 2007, p. 27. 
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gemiddeld een factor 3, met uitschieters in sommige wijken (Noord, Zuid-Oost en Nieuw-West) waar 

de erfpachtlasten 6 tot 10 maal over de kop gaan. De waardevermindering van de woningen komt ten 

goede aan de gemeente. 

 

  



27 

 

5 JURIDISCH DEEL 

5.1 VEREISTEN EX ART. 102 VWEU 
 

Het is verboden misbruik te maken van een economische machtspositie (‘marktmacht’). Van marktmacht 

is sprake als een onderneming in staat is de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging te 

verhinderen, omdat ze zich in belangrijke mate onafhankelijk van haar concurrenten en afnemers kan 

gedragen26. Artikel 102 bevat een (niet-limitatieve) opsomming van verboden gedragingen. Het luidt als 

volgt: 

Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voorzover de handel tussen lidstaten daardoor 

ongunstig kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een 

machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. 

Dit misbruik kan met name bestaan in: 

a. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere 

onbillijke contractuele voorwaarden; 

b. het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de 

verbruikers; 

c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige 

prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; 

d. het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de 

handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen 

verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. 

 

Prealabel: de marktmacht van de gemeente op zowel de grond- als de woningmarkt is gegrondvest op een 

zestal Algemene Bepalingen inzake Voortdurende Erfpacht, plus de nieuwe Algemene Bepalingen inzake 

Eeuwigdurende Erfpacht uit 2016. Algemene Bepalingen zijn privaatrechtelijke regelingen die door de 

gemeente zijn opgesteld om haar relatie met erfpachters te regelen. Algemene Bepalingen definiëren de 

rechten en verplichtingen van de erfverpachter (de gemeente) en de erfpachter. Algemene Bepalingen zijn 

standaardvoorwaarden die worden opgelegd door ze in individuele erfpachtcontracten van toepassing te 

verklaren. 

  

 

26 United Brands-arrest (1978), zaak 27/76  
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De klacht ziet mede op ongeldigverklaring van ongeoorloofde bedingen in de diverse Algemene Bepalingen 

(AB's). Er is derhalve naast misbruik van een dominante positie (unilateraal gedrag, verboden onder art. 

102) ook sprake van verboden kartelafspraken in de zin van artikel 101 VwEU27. 

Het is vaste rechtspraak dat wie een machtspositie inneemt op een relevante markt een speciale 

verantwoordelijkheid heeft om daarvan geen misbruik te maken28.  

In het navolgende worden de vereisten voor de toepasselijkheid van art. 102 VwEU behandeld. Het betreft: 

1) economische activiteit ‘als onderneming’ 

2) afbakening productmarkt(en) 

3) afbakening geografische markt 

4) dominante positie 

5) beïnvloeding tussenstaatse handel 

6) het misbruik vindt plaats op een wezenlijk deel van de Interne Markt 

7) misbruik  

a) belemmering goede prijsvorming (opaque) 

b) buitensporige en onbillijke prijsstelling 

c) beperking van de productie  

d) discriminatoire prijsstelling 

e) overige misbruikpraktijken 

5.2 ECONOMISCHE ACTIVITEIT  
 

Het is vaste rechtspraak dat overheden kunnen optreden als onderneming29. Een winstoogmerk is niet 

noodzakelijk. Het moet gaan om commercieel handelen door het op de markt brengen van goederen of 

diensten die ook door marktpartijen kunnen worden aangeboden. In een stelsel van vrije 

ondernemingsgewijze productie plegen private ondernemingen grond te kopen en te verkopen, dan wel in 

 

27 Artikel 101 VwEU luidt als volgt: 

1. Onverenigbaar met de interne markt en verboden zijn alle overeenkomsten tussen ondernemingen, alle besluiten van ondernemersverenigingen 

en alle onderling afgestemde feitelijke gedragingen welke de handel tussen lidstaten ongunstig kunnen beïnvloeden en ertoe strekken of ten 

gevolge hebben dat de mededinging binnen de interne markt wordt verhinderd, beperkt of vervalst en met name die welke bestaan in: 

a. het rechtstreeks of zijdelings bepalen van de aan- of verkoopprijzen of van andere contractuele voorwaarden; 

b. het beperken of controleren van de productie, de afzet, de technische ontwikkeling of de investeringen; 

c. het verdelen van de markten of van de voorzieningsbronnen; 

d. het ten opzichte van handelspartners toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, hun daarmede nadeel berokkenend bij de 

mededinging; 

e. het afhankelijk stellen van het sluiten van overeenkomsten van de aanvaarding door de handelspartners van bijkomende prestaties welke naar hun 

aard of volgens het handelsgebruik geen verband houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. 

2. De krachtens dit artikel verboden overeenkomsten of besluiten zijn van rechtswege nietig. 

3. [..] 

28 Michelin-arrest (1983), zaak 322/81  

29 Höfner-arrest (1990), zaak C-41/90. Zie ook R. Whish en D. Bailey, Competition Law (Oxford University Press, 2018) p.  83 

e.v. 



29 

 

erfpacht uit te geven. Dit betekent dat de gemeente als erfverpachter een normale economische activiteit 

verricht. Van het uitoefenen van een publieke taak c.q. overheidsgezag is geen sprake.30 

5.3 PRODUCTMARKT   
De gemeente Amsterdam is bloot-eigenaar van circa 80% van de grond voor woningen binnen de 

stadsgrenzen. In dat kader beheert de onder het College van Burgemeester en Wethouders ressorterende 

dienst Grond en Ontwikkeling in totaal ongeveer 199.157 particuliere erfpachtrechten31. Aangezien het 

privaatrechtelijke rechtshandelingen betreft, is erfpacht een exclusieve bevoegdheid van het College van 

B&W. 

Bij de bepaling of er een dominante machtspositie is, moet allereerst worden vastgesteld in welke markt of 

markten er mogelijk van dominantie sprake is. 

Het product ‘grond’ kent een aantal verschijningsvormen 

Verschijningsvorm Doelgroep Regeling  

Aankoop van grond Alle doelgroepen De gemeente voert sinds 2018 

een actief aankoopbeleid op de 

grond. Dit is tegen het advies 

van de Raad voor de financiële 

verhoudingen (Rfv) aan 

regering en parlement. 

Voorkeursrecht 

Onteigening 

Kapitaalkrachtig 

Uitgifte nieuwe grond Particulieren 

(woonbestemming) 

Uitgifte van grondwaarde 

tegen hoogst mogelijke prijs. 

Afkoop 

Canon 

Bedrijven 

(bedrijvenbestemming) 

Uitgifte van grondwaarde 

tegen hoogst mogelijke prijs. 

Corporaties (DAEB, niet-

DAEB en bedrijfsruimtes) 

Uitgifte van grond op basis van 

een vast bedrag per vierkante 

meter, afhankelijk van de 

locatie in de stad. 

Bestaande grond 

(Erfpacht) 

Particulieren 

(woonbestemming) 

Introductie nieuwe 

grondwaardeberekening in 

 

 

30 A. Gerbrandy en B. Hessel, Mededingingsrecht voor decentrale overheden (Kluwer, 2004), pp. 43 e.v. en 73 e.v. 

31 Onderzoeksbureau Rebel-rapport, december 2016, p. 8 en p. 14. Vermeld wordt dat er ieder jaar 2175 nieuwe rechten 

bijkomen. Het totaal aantal erfpachtrechten kan doublures bevatten vanwege  aparte rechten terzake van garages en 

parkeerplaatsen behorend bij een woning. Bureau Erfpacht meldde  in zijn voorlichting in 2017 dat er in totaal 110.000 

natuurlijke- en rechtspersonen erfpachter van de gemeente Amsterdam zijn. Dit getal is voor het totale aantal erfpachtwoningen 

te laag, want een (rechts-)persoon kan uiteraard meerdere erfpachtrechten/woningen bezitten.  
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Verschijningsvorm Doelgroep Regeling  

combinatie met overstapoptie 

op eeuwigdurende erfpacht. 

Bedrijven 

(bedrijvenbestemming) 

Geen wijziging.  

Gemengde bestemming Erfpachtrechten met een deel 

woon- en een deel 

bedrijfsbestemming. 

 

Corporaties (DAEB, niet-

DAEB en bedrijfsruimtes) 

Specifieke regeling, een vast 

bedrag per woning, 

onafhankelijk van de grootte 

en ligging in de stad. 

 

Verkoop van grond Alle doelgroepen Als regel verkoopt de 

gemeente geen grond, alleen 

bij ruilverkaveling. 

 

 

Uit bovenstaand schema blijkt dat er binnen de gemeentegrenzen een drietal (naburige) productmarkten 

kunnen worden onderscheiden.  

1. De markt voor grond die planologisch gereed kan worden gemaakt voor woningbouwproductie 

(grondmarkt upstream). Sinds het eind van de 19e eeuw koopt de gemeente zulke gronden van 

particuliere eigenaren aan om gebieden door ontwikkelaars te laten bebouwen.  

2. De ‘markt’ voor gronden die de gemeente heeft aangekocht en die zij vervolgens tegen de hoogst 

mogelijke prijs aan projectontwikkelaars in erfpacht uitgeeft, plus de planologisch bebouwbare grond 

in particuliere handen (grondmarkt downstream).    

3. De woningmarkt, dat wil zeggen de markt voor bestaande woningen die zich lenen voor verkoop, met 

inbegrip van circa 56.000 corporatiewoningen die mogelijk in aanmerking komen voor verkoop32. 

Binnen de gemeentegrenzen staat anno 2020 minstens 80% van de woningen op gemeentelijke 

erfpachtgrond. Voor zover bekend betreft dit 200.000 particuliere erfpachtwoningen. Daarnaast zijn er 

ongeveer 100.000 eigen-grondwoningen33. Met inbegrip van de gehele corporatiesector omvat de totale 

Amsterdamse woningmarkt circa 450.000 woningen34.   

 

32 Brief wethouder Van Doorninck d.d. 3 februari 2020 

33 BSQ-kaart van 2020. 

34 www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/dashboard_kerncijfers.html  

http://www.ois.amsterdam.nl/visualisatie/dashboard_kerncijfers.html
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Merk op bij punt 3. dat hoewel een woningbezitter strikt juridisch een erfpachtrecht verkrijgt, als één van 

de relevante markten toch de woningmarkt moet worden aangemerkt. Het erfpachtrecht wordt immers niet 

verkregen via een erfpachthandelssysteem, maar door het aanbod van woningen die op gronden staan waar 

het recht van erfpacht op rust. 

Als productmarkt wordt de woningmarkt gedefinieerd door de substitueerbaarheid c.q. onderlinge 

verwisselbaarheid van particuliere erfpachtwoningen met woningen op eigen grond te bepalen. De 

kruislingse prijselasticiteit tussen beide categorieën woningen is waar het op aankomt. Uit het aangehaalde 

onderzoek van Gautier en Van Vuuren blijkt dat (potentiële) kopers en verkopers beide categorieën 

doorgaans als onderling verwisselbaar beschouwen.  

Deze verwachting komt in de markt anders te liggen indien het einde tijdvak in zicht komt. Als binnen 

afzienbare termijn, zeg, over tien jaar, een Canon Herziening bij Einde Tijdvak (CHET) aan de orde is zal 

dat de waarde van de woning in het economische verkeer significant beïnvloeden.   

Van de corporatiewoningen wordt in principe 70% niet verhandeld35. Derhalve is verdedigbaar dat dat 

gedeelte van het corporatiebezit (binnen de geografische markt, zie hierna) niet moet worden meegenomen 

in de berekening van de omvang van de Amsterdamse woningmarkt. 

5.4 GEOGRAFISCHE GROND- EN WONINGMARKT 
Naast de productmarkt moet ook de geografische markt worden afgebakend om het marktaandeel van de 

gemeente te bepalen.  

Op de grondmarkt (downstream) gaat het om het geografisch relevante gebied waar woningen staan, plus 

de in dat gebied (regio) voor woningbouw planologisch nog beschikbare grond.  

Op de woningmarkt gaat het om het geografisch relevante gebied uit oogpunt van de woonvoorkeuren van 

consumenten.  

Omdat deze klacht mede gaat over (grond voor) woningen van particulieren, ligt het voor de hand de situatie 

allereerst te bezien door de ogen van particuliere woningbezitters. Kenmerkend voor woning- en 

grondmarkten is dat substitueerbaarheid en onderlinge verwisselbaarheid amper vaststelbaar zijn. Deze 

markten zitten structureel anders in elkaar dan die voor kleerhangers of pindakaas. Hierna wordt aan de 

hand van een aantal kwalitatieve factoren de relevante geografische markten aangeduid.    

De gemeente stelt zich op het standpunt dat het een woningbezitter in de stad vrijstaat te verhuizen als hij 

of zij het niet eens is met het in Amsterdam geldende erfpachtstelsel. 

 

35 Brief wethouder Van Doorninck d.d. 3 februari 2020 
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Figuur 8. Amsterdam en de randgemeenten 

Tot op zekere hoogte kan dat bij nieuwe huizenkopers van buiten de stad opgaan, maar amper bij bestaande 

huizenbezitters die al in Amsterdam wonen. Zij die in de stad gevestigd zijn komen voor ingewikkelde 

afwegingen te staan: 

Mensen hebben sociale verplichtingen en een sociaal netwerk. Dit kan gaan om de school waar de kinderen 

op zitten, familie, vrienden die in de buurt wonen, en sport- of hobbyclubs. 

De kosten van verhuizen zijn aanzienlijk. In ieder geval zijn er belastingen (2%), notariskosten (€1.000), 

verkoopkosten en aankoopkosten van een woning (3% courtage), verhuis en inrichtingskosten (4%). 

Doorgaans lopen de kosten op tot ongeveer 10% van de verkoopwaarde van het huis. 

Extra reistijd is een zeer belangrijke overweging. Voor hen die werken in de stad is een extra reistijd van 

twee keer een half uur per dag een forse verzwaring. Velen hechten sterk aan het (blijven) onderhouden van 

regelmatig contact met familie of vrienden in de stad. Voor hen is een extra reistijd van 60 minuten al van 

invloed. Voor een school of sportclub kan een extra reistijd van twee keer 20 minuten als belastend worden 

ervaren.  

In dit licht moet van het volgende worden uitgegaan:  
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1. Mensen die nu wonen aan de randen van Amsterdam (bijv. Buitenveldert, Zuid-Oost) kunnen uitwijken 

naar een dichtbijgelegen randgemeente. Dat zijn Amstelveen, Ouder-Amstel, Diemen, Weesp, 

Waterland, Landsmeer, Oostzaan, en (delen van) Zaanstad en de Haarlemmermeer36. 

2. In zijn algemeenheid is de drempel om te verhuizen (barrier to exit) voor inwoners van het Centrum, 

Oud-Zuid en Oud-West het hoogst. 

Hieronder staan ramingen van de aantallen koop- en huurwoningen in Amsterdam en de buurgemeenten. 

In de buurgemeenten zijn circa 134.000 woningen. Daarvan liggen er 70.000 nog enigszins in de buurt van 

Amsterdam. 

Randsteden Aantal 

koopwoningen 

Aantal 

Huurwoningen 

% in de buurt 

van Amsterdam 

Heeft erfpacht 

Aalsmeer 8.458 1.521 100% Nauwelijks 

Amstelveen 19.878 9.486 100% Nauwelijks 

Amsterdam 131.530 128.606 100% Ja, eigen systeem 

Diemen 5.972 4.051 100% Ja, regeling in de maak 

Landsmeer 3.223 336 100% Nee 

Oostzaan 2.757 203 100% Nauwelijks 

Ouder-Amstel 3.464 695 100% Nee 

Haarlemmermeer 42.814 6.205 18% (7.707) Nee 

Waterland 5.049 349 100% Ja, met vast percentage 

Weesp 4.951 987 100% Nauwelijks 

Zaanstad 37.412 5.033 25% (9.353) Ja, met vast percentage 

 265.508 157.472   

Uitgaande van 2% verhuizingen per jaar, komen er jaarlijks ongeveer 1.400 woningen in de buurt van 

Amsterdam beschikbaar; een relatief klein aantal. Het grootste deel van de inwoners van Amsterdam met 

een verhuiswens is dus genoodzaakt om te zien naar een verhuizing verderweg van de stad, hetgeen velen 

als een nadeel zullen ervaren.  

5.5 DOMINANTE POSITIE 
Onderscheiden moet worden tussen de grondmarkt (upstream en downstream) en de daarmee 

samenhangende (naburige) woningmarkt.  

 

36 Diemen en Zaanstad hebben net als Amsterdam een ‘actieve grondpolitiek’. Diemen oriënteert zich op een nieuwe regeling 

waarbij ook naar de ervaringen met het Amsterdamse stelsel wordt gekeken.   
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Ongeveer 80 % van alle woningen in Amsterdam staat op erfpachtgrond waarvan de gemeente Amsterdam 

eigenaar is 37 .  Daarmee is op de grondmarkt binnen de stadsgrenzen sprake van een zogenoemde 

superdominantie. Of er sprake is van dominantie hoeft dan niet nader te worden onderbouwd. 

Indien de ongeveer 70.000 woningen in de buurgemeentes worden meegeteld als deel van de geografische 

markt is nog steeds sprake van een uitermate groot marktaandeel van de gemeente Amsterdam, namelijk 

meer dan 70 %. Om het bestaan van een dominante positie vast te stellen is dan nader onderzoek vereist. 

In die situatie zijn relevante factoren voor het bepalen van de aanwezigheid van een dominante positie:  

(i) Of er op de grondmarkt toetredingsbelemmeringen bestaan die (potentiële) concurrentie 

verhinderen, en  

(ii) Of tegenwicht aan het grondaankoop- en erfpachtbeleid van de stad Amsterdam kan worden 

geboden doordat buurgemeentes grote gebieden aanwijzen voor woningbouw. 

Aannemelijk is dat er op de grondmarkt van Amsterdam en buurgemeentes hoge toetredingsbelemmeringen 

(barriers to entry) bestaan. Dikwijls hebben projectontwikkelaars reeds grondposities ingenomen om op 

termijn zelf bouwprojecten te kunnen realiseren. Daar komt bij dat om woningbouw planologisch mogelijk 

te maken vaak jarenlange procedures zullen moeten worden doorlopen. 

Van het bieden van tegenwicht door buurgemeentes lijkt amper sprake te kunnen zijn. In theorie kunnen 

de randgemeenten met planologische maatregelen grote gebieden reserveren voor woningbouw. Meestal is 

het beleid er echter op gericht alleen woningbouw mogelijk te maken om de groei van de eigen bevolking 

op te vangen. Het aanzienlijk verhogen van het inwonertal door het aantrekken van bewoners afkomstig uit 

de stad Amsterdam is in de praktijk geen beleidsdoel.   

Op grond van de geschetste juridische en feitelijke omstandigheden (lees: belemmeringen) moet de slotsom 

zijn dat de relevante geografische markt feitelijk samenvalt met de gemeentegrens van Amsterdam.  

Aangezien het aandeel van de gemeente op de grondmarkt binnen de gemeentegrens boven de 80 % ligt is 

er daadwerkelijk sprake van superdominantie. Het is vaste rechtspraak dat de (quasi)monopolist van zo’n 

positie geen misbruik mag maken.   

Dit betekent dat handelwijzen en bedingen die in een markt met veel concurrentie veel voorkomen en ook 

geoorloofd zijn, bij het bestaan van een superdominante positie streng verboden kunnen zijn. 

Wezenlijk zijn twee conclusies: 

(i) Op de grondmarkt (upstream) is de gemeente sinds jaar en dag actief om haar grondbezit door 

aankopen verder uit te bouwen, waardoor op de upstream grondmarkt een superdominante 

positie is ontstaan.  

(ii) De dominantie van de gemeente op de grondmarkt (downstream) voor planologisch 

bebouwbare grond stelt haar tevens in staat op de aanpalende woningmarkt jegens erfpachters-

huizenbezitters buitensporige prijzen en voorwaarden op te leggen; 

5.6 POTENTIËLE ONGUNSTIGE BEÏNVLOEDING VAN DE TUSSENSTAATSE 

HANDEL 
Deze maatstaf bakent de grens af tussen het Europeesrechtelijke verbod van art. 102 VwEU en eventuele 

verboden van gelijke strekking in het nationale recht. Het Europese Hof legt dit criterium ruim uit, waardoor 

al gauw sprake is van beïnvloeding van de tussenstaatse handel. Het maakt daarbij niet uit of de beïnvloeding 

 

37 111 Jaar Erfpacht, publicatie Bureau Erfpacht (2007), p. 27. Door de bouwproductie sedertdien is het aannemelijk dat dit 

percentage intussen is toegenomen tot meer dan 85%. 
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direct of indirect is, en ook niet of het een werkelijke of slechts potentiële beïnvloeding betreft. Wel moet 

de beïnvloeding ‘merkbaar’ zijn. 

Ook praktijken en bedingen die slechts een deel van het grondgebied van een Lid-Staat raken – zoals de 

gemeente Amsterdam – kunnen onder het verbod van art. 102 VwEU vallen. Dat zal het geval zijn wanneer 

erfpachtpraktijken en -bedingen een drempel voor ondernemingen uit andere Lid-Staten kunnen opwerpen 

om de stedelijke grond- en woningmarkten te betreden. 

Er is uitgebreide jurisprudentie van het Europese Hof waaruit blijkt dat de interstaatse handel kan worden 

geraakt indien de gewraakte handelwijzen slechts het grondgebied van één gemeente betreffen38. Amsterdam 

is als hoofdstad van Nederland, met nabijgelegen lucht- en zeehavens én een hooggekwalificeerde 

beroepsbevolking in potentie een aantrekkelijke bestemming voor internationale investeerders en 

ontwikkelaars om woningbouwprojecten te realiseren.  

Aan dit potentieel wordt door het Amsterdamse grond- en erfpachtstelsel afbreuk gedaan. De relatief hoge 

grondprijzen als gevolg van het door de gemeente gehanteerde residuele waarderingsstelsel leiden ertoe dat 

buitenlandse investeerders en ontwikkelaars afhaken. Dit verklaart waarom in een opgaande conjunctuur de 

bouwproductie in de stad momenteel aan het inzakken is39. 

5.7 WEZENLIJK DEEL VAN DE INTERNE MARKT  
Te kleine inbreuken vallen niet onder het verbod misbruik van marktmacht te maken. Zoals hierboven 

vermeld, kleinere gebieden, zoals het grondgebied van een grote gemeente, kunnen een wezenlijk deel van 

de interne markt zijn 40 . In het Porto di Genova-arrest oordeelde het Europese Hof dat ook 

zeehavenoverslagdiensten, gelet op de overgeslagen hoeveelheden en de plaats die de zeehaven inneemt in 

de economie van de betroken Lid-Staat, als een markt moet worden aangemerkt die een wezenlijk deel van 

de Interne Markt uitmaakt41.   

In het licht van deze uitspraak is het aannemelijk dat de Amsterdamse grond- en woningmarkten eveneens 

moeten worden geacht een wezenlijk deel van de Interne Markt uit te maken. De financiële omvang van 

deze markten bedraagt immers een veelvoud van die van de havenoverslagactiviteiten te Genua (Italië).  

Tevens wordt erop gewezen dat de woningmarkt van Amsterdam in de ogen van buitenlandse ontwikkelaars 

– althans in potentie – onderdeel is van hun opties te investeren in bouwprojecten in wereldsteden. In 

perspublicaties wordt daarnaast gewezen op de mogelijk nauwe samenhang in de prijsontwikkeling op de 

woningmarkten van gewilde hoofdstedelijke locaties in Europa42. Dit is een aanwijzing dat Amsterdam deel 

uitmaakt van een Europese ontwikkel- en investeringsmarkt bestaande uit een select aantal grote steden, 

zoals Londen, Parijs, Frankfurt enz.    

  

 

38 FFAD-arrest van 23 mei 2000, zaak C-209/98 (gemeente Kopenhagen) en Dusseldorp-arrest (gemeente Rotterdam)  

39 https://www.parool.nl/columns-opinie/haast-met-bouw-haven-stad-kan-middenklasse-amsterdam-behouden~b9df493b/  

40 A. Gerbrandy en B. Hessel, Mededingingsrecht voor decentrale overheden (Kluwer, 2004), pp. 163-164. 

41 Porto di Genova-arrest, zaak C-179/90 

42 Financial Times, How the financial crash made our cities unaffordable, 15 maart 2018, https://www.ft.com/content/cc77babe-

2213-11e8-add1-0e8958b189ea  

https://www.parool.nl/columns-opinie/haast-met-bouw-haven-stad-kan-middenklasse-amsterdam-behouden~b9df493b/
https://www.ft.com/content/cc77babe-2213-11e8-add1-0e8958b189ea
https://www.ft.com/content/cc77babe-2213-11e8-add1-0e8958b189ea
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6 LIJST VAN MISBRUIKEN VAN MARKTMACHT 

De misbruiken betreffen enerzijds de grondmarkt (downstream en upstream), en anderzijds de 

woningmarkt.  

Ten aanzien van de woningmarkt is de klacht tweeërlei:  

(i) de prijsvorming op de woningmarkt wordt door de ondoorzichtigheid én de 

onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van de rekenregels verstoord, en  

(ii) in de periode van 2017 tot en met 2019 heeft de gemeente erfpachters in een klempositie gezet 

om onbillijke prijzen te aanvaarden 

De klacht tegen de gemeente Amsterdam is primair gebaseerd op artikel 102 VwEU. Deze verdragsbepaling 

vermeldt een (niet limitatieve) opsomming van misbruikpraktijken. Voor de duidelijkheid wordt de tekst 

van Artikel 102 VwEU hier herhaald: 

Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voor zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig 

kan worden beïnvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de 

interne markt of op een wezenlijk deel daarvan. 

Dit misbruik kan met name bestaan in: 

a. het rechtstreeks of zijdelings opleggen van onbillijke aan- of verkoopprijzen of van andere onbillijke 

contractuele voorwaarden; 

b. het beperken van de productie, de afzet of de technische ontwikkeling ten nadele van de verbruikers; 

c. het toepassen ten opzichte van handelspartners van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties, 

hun daarmede nadeel berokkenend bij de mededinging; 

d. het feit dat het sluiten van overeenkomsten afhankelijk wordt gesteld van het aanvaarden door de 

handelspartners van bijkomende prestaties, welke naar hun aard of volgens het handelsgebruik geen verband 

houden met het onderwerp van deze overeenkomsten. 

In het navolgende worden de voornaamste inbreuken op het verbod misbruik te maken van een 

machtspositie vermeld. Blijken zal dat alle onder a. tot en met d. genoemde misbruikgevallen aan de orde 

zijn.  

Eerst behandelen we een prealabel onderwerp. De moeder van alle misbruiken schuilt namelijk in de door 

de gemeente geschapen opake karakter van de Amsterdamse woningmarkt. Het erfpachtsysteem maakt de 

woningmarkt ondoorzichtig en verstoort daardoor een efficiënte prijsvorming. Deze intransparantie staat 

in feite aan de wieg van de diverse concrete onrechtmatige handelwijzen die vallen onder de in artikel 102 

VwEU onder a. tot en met d. genoemde voorbeelden.   

6.1 ERFPACHTSYSTEEM MAAKT DE WONINGMARKT OPAQUE EN VERSTOORT 

EEN EFFICIËNTE PRIJSVORMING (WONINGMARKT) 
Met de invoering in 2016 van Eeuwigdurende Erfpacht bouwt de gemeente voort op het stelsel van 

Voortdurende Erfpacht. Dit stelsel van Voortdurende Erfpacht is geen eenvorming geheel, doch bestaat uit 

een lappendeken van Algemene Bepalingen die de rechten en verplichtingen van erfpachter en erfverpachter 

regelen. Er gelden momenteel een zestal Algemene Bepalingen voor Voortdurende Erfpacht, namelijk van 
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1915, 1937, 1955, 1966, 1994 en 2000. De diverse Algemene Bepalingen verschillen op belangrijke punten43. 

De marktmacht van de gemeente is mede gegrondvest op het gegeven dat in individuele erfpachtaktes altijd 

bepaalde Algemene Bepalingen van toepassing worden verklaard.   

Feit is dat op identieke woningen in dezelfde straat doorgaans uiteenlopende Algemene Bepalingen (hierna 

ook: AB’s) van toepassing zijn. Dit is het gevolg van in de loop der tijd opgetreden wijzigingen van de 

bestemming en/of de juridische status van de drager van het erfpachtrecht. Bij zulke wijzigingen wordt 

namelijk altijd de op dat moment geldende Algemene Bepalingen van toepassing verklaard. Tussen 

individuele erfpachters in de straat brengt dit grote verschillen in uitgangspositie teweeg. Vooral door  het 

verschil in canontijdvakken kunnen de feitelijke woonlasten in dezelfde straat enorm uiteenlopen. 

Het is een feit van algemene bekendheid dat het doel en de draagwijdte van de erfpachtrelatie voor 

marktpartijen niet helder is. In het bijzonder bij particuliere kopers en huizenbezitters staat erfpacht niet 

vóór op het netvlies. In het bijzonder indien een Canon Herziening bij Einde Tijdvak (CHET) ver in de 

toekomst ligt pleegt men zich niet te verdiepen in wat dat betekent voor de waarde van het object op de 

lange termijn. 

De problemen die vanaf het begin van de jaren ’10 voor de gemeente reden vormden voor 

stelselvernieuwing waren: 

1) De schoksgewijze canonverhogingen bij CHET, steeds vaker voorkomend vanaf het begin van de 21e 

eeuw. De gemeente en de Nederlandse Vereniging van Banken zagen hier een structureel probleem in. 

Dit vanwege de gelegde koppeling van nieuwe canons aan de in de loop der tijd sterk gestegen actuele 

WOZ(markt-)waarde, plus het feit dat de canonstijging pas na een lange periode van 50 of zelfs 75 jaar 

plotseling aan de dan toevallig zittende eigenaar werd uitgedeeld. 

2) Het feit dat de enorme schoksgewijze canonverhogingen voortkwamen uit heel geleidelijk en niet 

duidelijk aan de markt gecommuniceerde verschuivingen in de beleidsopvattingen en –praktijk inzake 

grondwaardebepaling. De gewijzigde beleidsopvattingen en –praktijk komt erop neer dat erfpacht 

vanuit de gemeente steeds meer als grondeigendom en steeds minder als vergoeding voor rente op reeds 

uitgegeven grond werd gepercipieerd44.  

Het gebrekkig bewustzijn in de markt komt door de sterke spreiding van momenten waarop erfpacht voor 

individuele eigenaren/kopers actueel wordt, namelijk kort voor het (willekeurig in de tijd gespreide) CHET-

moment, afhankelijk van het oorspronkelijke moment van gronduitgifte. Dit wordt nog versterkt door de 

omstandigheid dat bij 80% van de erfpachtwoningen de canonverplichting voor het gehele lopende tijdvak 

is afgekocht (de huiseigenaar merkt dus niks van de erfpacht want hij ontvangt geen facturen voor te betalen 

canontermijnen).  

Al met al hadden verreweg de meeste erfpachters überhaupt nauwelijks besef van het feit dat ze erfpachter 

waren. Een en ander blijkt mede uit de brief uit 2011 van toenmalig wethouder Van Poelgeest aan de vaste 

Kamercommissie van Binnenlandse Zaken45. 

Kort gezegd, er was een enorme asymmetrie in de perceptie van de (steeds zwaarder wegende) erfpachtlast 

tussen de beide contractpartijen (gemeente enerzijds en erfpachters anderzijds). Tegelijk was er ook een 

enorme asymmetrie in machtspositie. Erfpachters waren niet massaal georganiseerd, zoals bij de vakbonden 

 

43 Twee voorbeelden die de informatieopgave waar potentiële kopers voor staan illustreren. De AB 1966 heeft een voor 

erfpachters relatief ongunstig regime voor vijfjaarlijkse aanpassingen van de canon wegens inflatie. De AB 1994 heeft een relatief 

gunstig regime voor het kunnen voortzetten van deze Algemene Bepalingen voor een extra (tweede) tijdvak.  

44 Zie over het vanaf begin jaren ’00 door de gemeente tweeslachtig communiceren naar de markt: https://awep.nl/wp-

content/uploads/2019/12/Woekererfpacht-Amsterdam.pdf  

45 Brief d.d. 2-12- 2011 van wethouder Van Poelgeest aan de Vaste Kamercommissie voor BZK. 

https://awep.nl/wp-content/uploads/2019/12/Woekererfpacht-Amsterdam.pdf
https://awep.nl/wp-content/uploads/2019/12/Woekererfpacht-Amsterdam.pdf
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het geval is. De gemeente placht (en pleegt) erfpachters te behandelen als een soort quasi- belastingplichtigen 

in plaats van als volwaardige wederpartijen. De gemeente heeft daarin vrij spel, mede omdat ze het stelsel 

zelf zo ingewikkeld heeft gemaakt. 

De hamvraag is of door de erfpachtbesluiten van 2017 en door de invoering van de 'rekentool' dit probleem 

van onduidelijkheid en onzekerheid is opgelost. Het geheel overziende is dat niet het geval. Daarbij wordt 

gewezen op de volgende factoren: 

1) de zittende erfpachters zijn door de commotie die is opgeroepen door de BSQ-berekening en de 

publiciteit rond de deadline-datum van 31-12-2019  zich meer bewust geworden van het probleem van 

de op termijn enorm stijgende erfpachtlasten; 

2) de toekomstige schoksgewijze canonherzieningen zijn voor een aanzienlijk deel van de baan naarmate 

meer erfpachters (dikwijls onder protest want objectief te veel betalend) daadwerkelijk gebruik maken 

van de overstapregeling. 

3) gedurende een lange overgangsperiode van mogelijk 10 tot 15 jaar zal de ondoorzichtigheid en de 

verstoring van de koopmarkt in Amsterdam groot blijven. Dat is namelijk afhankelijk van wat naar 

kopers (door verkopers en hun makelaars, en nu ook door de gemeente via de online-rekentool) bij een 

verkooptransactie wordt gecommuniceerd over de erfpachtlast. Een vijftal mogelijke elementen van 

deze communicatie zijn:  

a) de nog tot einde tijdvak geldende oude canon; 

b) de daarna voor eeuwig vastgestelde nieuwe canon plus inflatie, indien door de huidige 

erfpachters (op tijd) is overgestapt; 

c) de (in minderheid van die gevallen) reeds geheel afgekochte canon (= 0) van de Eeuwigdurende 

Erfpacht; 

d) het toekomstige canonniveau na einde tijdvak in de circa 25% van de woningen die niet zijn 

overgestapt en dus in Voortdurende Erfpacht zijn gebleven, waarbij op het moment van een 

verkooptransactie de enige concrete indicatie bestaat uit de uitkomst van de rekentool met de 

BSQ-berekening van de gemeente; 

e) het totaal onzekere canonniveau na einde tijdvak dat zal worden vastgesteld door de drie 

deskundigen. 

Aannemelijk is dat de meeste verkopers zullen volstaan met vermelding van a)46. Uit een rapport van de 

Rekenkamer Amsterdam blijkt dat de bulk van de einde-tijdvak-momenten na 2040 komt47. Dit betekent 

dat nog (zeer) lange tijd oude canons zullen blijven gelden, die echter een vertekend, te rooskleurig beeld 

geven van de werkelijke situatie.  

Inzake element b), waarin is overgestapt: het vereist grote kennis van zaken en doorvragen van de kant van 

de kopers om de (veel hogere) toekomstige eeuwigdurende erfpachtcanons boven tafel te krijgen.  

Aannemelijk is echter ook dat meer alerte kopers van hun kant gebruik zullen maken van de op internet 

gepubliceerde informatie van de kant van de gemeente, zijnde de rekentool (= element d). Dit is het enige 

gegeven dat enige houvast biedt en voor iedereen zichtbaar wordt gepubliceerd.  

De uitkomst van e) – de deskundigentaxatie – is daarentegen totaal onvoorspelbaar. Deze kan variëren 

tussen een praktijk die stijf vasthoudt aan de oude taxatiewerkwijze (tussen 10 tot 15% van de marktwaarde) 

 

46 Dit kan nu al worden vastgesteld door de veelgebruikte website voor koopaanbod funda.nl te raadplegen. Nergens staan 

bedragen genoemd van volle grondwaarde die de gemeente in rekening brengt en publiceert via het online-rekentool. De 

informatie volstaat meestal met het jaar van einde tijdvak en huidige jaarlijkse canon, dan wel ‘afgekocht tot einde tijdvak’. 

47 Rekenkamer Amsterdam  https://publicaties.rekenkamer.amsterdam.nl/canonherziening-einde-tijdvak-en-verlengde-afkoop-

erfpacht/ 
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enerzijds en het door taxateurs geleidelijk meegaan met de door de gemeente voorgestane rekenmethode 

anderzijds.  

Er zijn sterke aanwijzingen dat de gemeente taxateurs probeert te beïnvloeden naar de eigen zienswijze. 

Onzeker is of de taxateurs hier ongevoelig zullen blijven. Enerzijds mogen zij zich wegens hun beroepseed 

niet laten beïnvloeden; anderzijds zijn zij voor opdrachten sterk afhankelijk van de gemeente, die 

sollicitanten voor taxatie-opdrachten toetst op hun opvattingen over grondwaardebepaling.  

De slotsom luidt dat voor een aanzienlijk deel – mogelijk 30% van de transacties – de actuele stand van 

WOZ X BSQ (tot maximaal 49%) een verstorende (afschrikkende) impact heeft op de koopmarkt dankzij 

de publicatie van de gemeentelijke grondwaarde opvattingen via de ‘rekentool’ met betrekking tot transacties 

waar de gemeente zelf geen partij is.  

Voor een ander deel (mogelijk nog eens 30%) zal de informatie van de kant van de verkoper de werkelijkheid 

ook geweld aandoen, maar dan in te rooskleurige zin.  

Per saldo blijft het overgrote deel van de woningmarkt nog zeer geruime tijd verstoord. De in het 

voorgaande omschreven problemen van intransparantie en onvoorspelbaarheid van de uitkomsten van de 

gehanteerde rekenregels zijn in wezen niet opgelost.  

In feite is door de toevoeging in 2017 van de overstapoptie naar Eeuwigdurende Erfpacht het gehele 

erfpachtsysteem nóg ingewikkelder geworden. Het heeft de Amsterdamse woningmarkt tot een van de 

meest opake ter wereld gemaakt. 

Het meest pregnant komt dit naar voren bij de naar schatting 25% van de woningen die niet zijn overgestapt. 

Daar zit als het ware een erfpachtspook in de kast. Essentieel is in dit kader de houding van de Nederlandse 

banken als financiers voor veel nieuwe kopers. Voor banken is zekerheid omtrent de betaling van rente en 

aflossing cruciaal. Derhalve mag worden verwacht dat zij in de toekomst in steeds meer gevallen als 

voorwaarde zullen stellen dat is óf alsnog wordt overgestapt naar Eeuwigdurende Erfpacht. Dan is er geen 

uitweg naar de deskundigentaxatie meer, want in de AB 2016, waarmee in Amsterdam de Eeuwigdurende 

Erfpacht werd ingevoerd, is de onafhankelijke taxatie door drie deskundigen komen te vervallen.  

6.2 OPLEGGEN VAN ONBILLIJKE PRIJZEN OF VOORWAARDEN (ARTIKEL 102 

SUB A. VWEU).  
Onbillijk zijn prijzen waarbij er geen redelijke relatie is tussen de geleverde prestatie en de economische 

waarde daarvan.  

6.2.1 Woningmarkt 

Uit Hoofdstuk 3 blijkt dat van onbillijke prijzen sprake is op de relevante woningmarkt, in het bijzonder 

vanwege de gehanteerde grondwaardebepalingsmethodiek.  

In de eerste plaats is de gehanteerde residuele methodiek oneigenlijk c.q. niet passend voor bestaande 

erfpachtrechten.  

De gemeente heeft immers uitermate geringe kosten aan het ‘onderhoud’ van de grond. Er wordt op 

gewezen dat met name de vernieuwing van rioleringen via een aparte, kostendekkende heffing wordt 

gefinancierd. De gekozen methodiek leidt tot een sterk, exponentieel meebewegen met de woningprijzen; 

in een opgaande markt treedt daardoor een multiplier-effect op. Dit staat in contrast met de door Gautier en 

Van Vuuren gevonden vaste grondquote van gemiddeld 10,2%.  

Meer principieel beschouwd doet de nieuwe methodiek geen recht aan de beperkte juridische betekenis van 

‘bloot eigendom’, die ver verwijderd is van de vrije beschikkingsmacht over de grond, ten opzichte van het 

erfpachtrecht, dat bijna volledige beschikkingsmacht aan de erfpachter verschaft, in het bijzonder 

betreffende gebruik, verhuur, verkoop, verhypothekering enzovoorts.  
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In de tweede plaats is het door de gemeente gehanteerde canonpercentage volkomen uit de lucht gegrepen. 

Het wordt bijna driekeer hoger vastgesteld (bijna 190%) dan billijk moet worden geacht. 

6.2.2 Grondmarkt 

Als sprake is van een niet-perfecte (zwaar gereguleerde) markt is mededingingsonderzoek geboden48. Dat is 

het geval met betrekking tot de Amsterdamse grondmarkt. Ongeveer 80% van de woningen in de stad staat 

op gemeentelijke erfpachtgrond. Doordat het een finiet goed betreft (de grond in de stad Amsterdam is per 

definitie beperkt) ontbreken potentiële toetreders die grond zouden kunnen gaan produceren en aanbieden. 

Er is derhalve een absolute toetredingsbelemmering (barrier to entry). 

Op de Amsterdamse grondmarkt is er geen redelijke relatie tussen de door de gemeente geleverde prestatie 

en de economische waarde daarvan. De gemeente levert planologisch bebouwbare grond aan ontwikkelaars. 

Tegelijk is er amper aanbod van planologisch bebouwbare grond door particuliere grondeigenaren.  

De oorzaak van het ontbreken van voldoende aanbod door particuliere grondeigenaren is dat de gemeente 

al eigenaar is van circa 80% van de grond en deze positie van superdominantie steeds verder uitbouwt door 

additionele grondaankopen (upstream). Bij uitgifte aan ontwikkelaars (downstream) wordt residueel 

gerekend. Dit betekent dat afhankelijk van de opbrengstpotentie van het project zo hoog mogelijke 

grondprijzen in rekening worden gebracht.  

Door de woningnood (de hoogste van Nederland) en de daardoor enorm gestegen huizenprijzen is het 

metterdaad mogelijk exorbitante grondprijzen te rekenen, omdat die eenvoudig aan de consument-

huizenkoper kunnen worden doorgegeven. Op hun beurt hebben de hoge huizenprijzen bij 

nieuwbouwwoningen tot gevolg dat potentiële kopers uitwijken naar de markt voor bestaande woningen, 

hetgeen de prijzen in dat laatste segment verder opdrijft.  

6.3 HET BEPERKEN VAN DE PRODUCTIE OP DE GRONDMARKT - DOWNSTREAM 

EN UPSTREAM (ART. 102 SUB B.).  
Gelet op de uitermate grote vraag naar woningen in de stad Amsterdam wordt er te weinig grond uitgegeven 

om te ontwikkelen. Verwezen wordt naar het betoog in Hoofdstuk 2, paragraaf 3. Het residuele rekenen bij 

uitgifte leidt tot zeer hoge grondprijzen doordat de opbrengstpotentie van het project in kwestie bepalend 

is voor de grondprijs.  

Daarmee valt het residuele stelsel aan te merken als een winstafroming (margin squeeze) die Nederlandse en 

internationale ontwikkelaars en investeerders afschrikt om de Amsterdamse markt te betreden. De uitermate 

povere respons op door de gemeente uitgeschreven tenders toont dit aan. De afgelopen twee jaren komt 

het immers steeds vaker voor dat op een tender slechts een of twee partijen inschrijven.  

Het actief grondaankoopbeleid van de gemeente leidt ertoe dat projectontwikkelaars de facto aangewezen 

zijn op het gemeentelijke aanbod van te ontwikkelen gronden. De gemeente is verreweg de meest actieve- 

c.q. kapitaalkrachtige speler op de grondmarkt. Deze historisch gegroeide en nog steeds voortgaande 

handelwijze moet worden aangemerkt als een mededingingsbeperkende uitsluitingspraktijk (anticompetitive 

market foreclosure). Het potentiële aanbod van particuliere grondeigenaren wordt – terwijl de gemeente toch 

al 80% van de Amsterdamse grond bezit – door het grondaankoopbeleid effectief uitgeschakeld. 

In een situatie van superdominantie (>80%) zal een weigering planologisch bebouwbare grond te leveren al 

snel misbruik opleveren. Onder omstandigheden kan er daarbij ook sprake zijn van een ‘effectieve 

weigering’ (constructive refusal), namelijk wanneer het aanbod dermate onaantrekkelijk is dat het neerkomt op 

een 'offer you cannot accept'. Naar het zich laat aanzien is dat het geval met de Amsterdamse tenderpraktijk. 

Vrijwel niemand wil meer inschrijven op de tenders, wetende dat de gemeente residueel rekent in combinatie 

 

48 R. Whish & D. Bailey, Competition law, Oxford University Press (2018) p. 197 e.v. 
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met het stapelen van betaalbaarheids- en (buitenwettelijke) duurzaamheidseisen (vgl. artikel 102 sub d. 

VwEU).  

6.4 DISCRIMINATOIRE PRIJSSTELLING (ARTIKEL 102 SUB C. VWEU) 
Bij de gemeentelijke grondwaardebepaling is op twee punten sprake van prijsdiscriminatie, dat wil zeggen 

het toepassen van ongelijke voorwaarden bij gelijkwaardige prestaties.  

 

6.4.1 Woningmarkt 

De prestatie van de gemeente kan worden omschreven als het gedurig door erfpachters laten gebruiken van 

de grond waarop hun ‘erfpachtwoningen’ staan. Dit grondgebruik is een eenvoudige prestatie die de 

gemeente levert aan álle erfpachters waar dan ook in de stad. In dat kader is het gepast uit te gaan van een 

vaste grondquote. Die vaste grondquote was vanouds ook gangbaar in de taxatiepraktijk; het locatievoordeel 

werd tot uiting gebracht door de hogere WOZ-waarde per m2 in aantrekkelijke wijken.  

Met de komst van het nieuwe eeuwigdurende c.q. Buurt-Straat-Quote-stelsel komt er een variabele 

grondquote, met differentiatie tussen 5% en 87%. Het laatste getal werd in 2017 dankzij groot protest en 

om redenen van politieke opportuniteit kunstmatig afgetopt op maximaal 49% 49 . Beoogd werd de 

huizenbezitters een meerderheidsbelang in hun woningbezit te laten50.  

In het initiële BSQ-stelsel (tussen 2017 en eind 2019) varieerden de BSQ’s tussen 5% en 49%, dus met een 

factor 10. Het door de gemeente aangevoerde argument dat de verschillende percentages de 

aantrekkelijkheid van de buurt weerspiegelen is van onwaarde, aangezien het locatievoordeel al tot uiting 

komt in de WOZ-waarde. In de benadering van de gemeente wordt de locatie ten onrechte twee keer 

meegenomen, namelijk in de WOZ-aanslag en in de vaststelling van canons en afkoopsommen.    

Daarmee functioneert het nieuwe residuele stelsel in feite als een verkapte onroerendezaakbelasting. Dit 

betekent dat sprake is van discriminatie tussen erfpachters en huizenbezitters op eigen grond. 

Huizenbezitters op eigen grond (dit betreft bijna 100.000 woningen in de stad) kunnen alleen via de 

Onroerendezaakbelasting bijdragen aan de schatkist van de stad Amsterdam.  

Erfpachters worden zoals gezegd dubbel aangeslagen. Zij betalen zowel Onroerendezaakbelasting als 

canons. En het is dankzij de hoge erfpachtinkomsten dat het Amsterdamse OZB-tarief het laagste van 

Nederland kan blijven. Al met al vormt dit een majeure distorsie in de prijsvorming op de Amsterdamse 

woningmarkt, aangezien in de praktijk potentiële kopers van woningen geen onderscheid plegen te maken 

tussen woningen op erfpachtgrond en woningen op eigen grond. 

6.4.2 Grondmarkt 

Ook het residueel rekenen bij uitgiftes van erfpachtgrond voor nieuwbouw kan worden beschouwd als 

prijsdiscriminatie. Voor elk bouwproject wordt immers een specifieke grondprijs berekend, en wel op basis 

van de opbrengstpotentie van het betreffende project. In de Mededeling van de Europese Commissie 

betreffende het begrip staatssteun wordt de residuele methode weliswaar erkend, maar met de voorwaarde 

dat daarnaast een andere waarderingsmethode moet worden toegepast om de uitkomsten van de residuele 

methode daarmee te kunnen vergelijken. Aldus wordt de robuustheid van het residuele rekenen gevalideerd. 

In de Amsterdamse praktijk vindt de vergelijkingstoets nimmer plaats, hetgeen de gehanteerde residuele 

methode juridisch kwetsbaar maakt. 

 

49 De aftopping was eerst naar 67%. Vanwege aanhoudende protesten werd het uiteindelijk gesteld op 49%.  

50 Het betreft een zogenaamde ‘harde aftopping’. Hierbij werd verzuimd de onder 49% liggende categorieën te herschalen. 
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Trendmatig werkt de residuele grondwaardebepaling in de hand dat de gemeente de voorkeur zal geven aan 

bouw van dure woningen boven woningen in het middensegment, omdat er bij dure huizen meer kan 

worden afgeroomd. Dit vormt een majeure marktdistorsie, aangezien juist in het middensegment de grootste 

vraag naar woningen bestaat.  

Het alternatief is vaste grondprijzen voor soorten locaties, zoals die gelden voor woningcorporaties. Het is 

aannemelijk dat vaste grondprijzen voor typen locaties kan bijdragen aan een beter en gevarieerder 

woningaanbod in Amsterdam.    

De rubricering van a. tot en met d. van artikel 102 VwEU is niet limitatief.  In het navolgende worden nog 

vier van de meest in het oog springende misbruikpraktijken omschreven. 

6.5 DWANGPOSITIE 
De Overstapregeling naar Eeuwigdurende Erfpacht biedt geen oplossing voor het probleem waar het voor 

bedoeld was: het voorkomen van schoksgewijze exorbitante canonverhogingen.  

Bij ongeveer de helft van de erfpachters betekent het accepteren van de aanbieding uit de Overstapregeling 

– op basis van de ‘gunstige’ voorwaarden tot 31-12-2019 – juist een onverhoedse en schoksgewijze 

verhoging ten opzichte van de vanouds gangbare canons op basis van een vaste grondquote (gemiddeld 

10,2% van de WOZ-waarde).  

Bij niet-accepteren dreigen echter nóg dramatischer verhogingen, want vanaf 2020 schieten zowel de WOZ-

waardes als de BSQ’s omhoog. Hierdoor werden erfpachters door de gemeente in een klempositie geplaatst 

om onredelijk bezwarende voorwaarden toch maar te aanvaarden. Met andere woorden, de gemeente 

maakte misbruik van omstandigheden (undue influence) door het door haarzelf gecreëerde overstapregime te 

gebruiken om erfpachters onder druk te zetten te kiezen voor het nieuwe stelsel van Eeuwigdurende 

Erfpacht. 

6.6 ONDERLING AFGESTEMDE GEDRAGINGEN MET BEPAALDE TAXATEURS EN 

NOTARISSEN 
Er bestaat een onderscheid tussen praktijken die tot doel hebben de mededinging te beperken ('hard-core'-

afspraken, oftewel 'per se'-inbreuken) en afspraken of gedragingen die tot gevolg hebben dat de 

mededinging wordt beperkt.    

Bij ‘hard-core’-afspraken gaat het om handelingen die naar hun aard dermate mededingingsbeperkend zijn 

dat ze klaarblijkelijk dat doel hebben. Daartoe behoren afspraken om alleen binnen een bepaalde groep te 

handelen; dit heet collectief economisch verkeer.  

In casu is hiervan sprake bij de samenwerking van de gemeente met een beperkte groep taxateurs en 

notarissen.   

De dienst Grond en Ontwikkeling van de gemeente en de Makelaars Vereniging Amsterdam (MVA) voeren 

op regelmatige basis overleg over erfpacht taxaties. Er zijn bewijzen dat de gemeente thans overgaat tot het 

aanzeggen van rechtsmaatregelen indien taxatierapporten de gemeentelijke opvattingen omtrent 

grondwaardebelaling niet weerspiegelen.  Daarbij is van belang dat er een groep van ongeveer vijftien 15 

MVA-taxateurs is die als taxateur benoemd door de gemeente de taxaties verricht. 

Ten aanzien van de notarissen is van belang dat de huidige voorzitter van de Ring van Notarissen te 

Amsterdam het model van de overstapakte heeft opgesteld hetwelk de gemeente vervolgens verplicht stelt 

voor goedkeuring van de aanbieding om over te stappen op Eeuwigdurende Erfpacht. Alle notarissen 

moeten dit model gebruiken.  

In de gemeenteraad van Amsterdam heeft verantwoordelijk wethouder Van Doorninck verklaard dat, 

vanwege de bijzondere deskundigheid die vereist is om in de Amsterdamse overstappraktijk te werken, het 
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noodzakelijk is daarvoor alleen notarissen die behoren tot een lijst van ongeveer zeventig Amsterdamse 

notarissen toe te laten. Het is evident dat dit mededingingsrechtelijk volkomen onacceptabel is. 

6.7 ONCONTROLEERBAARHEID VAN DE BEREKENING EN TE KORTE 

BESLISTERMIJN 
De Buurt-Straat-Quote is een essentiële parameter in de grondwaardeberekening. Hoe de BSQ wordt 

berekend is geheim en dientengevolge niet controleerbaar. Bezwaar- en beroepsmogelijkheden ontbreken. 

De uitvinding in 2016 van de BSQ als efficiënte methode om modelmatig een gemiddelde per straat te 

construeren bracht tevens mee dat geen enkele erfpachter het aandeel van zijn eigen woning in de BSQ kan 

verifiëren. Daardoor is het niet mogelijk een gefundeerd beroep aan te tekenen tegen een mogelijk foutieve 

waardering.  

De erfpachter moet binnen 3 maanden besluiten of de aanbieding van de gemeente voor het afkopen dan 

wel het ‘vastklikken’ wordt geaccepteerd of niet.  Deze beslistijd is onevenredig kort en zet de individuele 

erfpachter onder de zwaarst mogelijke druk. De afweging om al dan niet naar Eeuwigdurende Erfpacht over 

te stappen is afhankelijk van talloze financiële factoren die in overleg met deskundigen in kaart moeten 

worden gebracht.  

Voor wie in principe geporteerd is te kiezen voor afkoop is drie maanden voor het overleg met banken over 

de  financiering van de afkoopsom uitermate kort dag. Het is evident dat drie maanden beslistijd 

onvoldoende is voor wie de aanbieding in rechte wil aanvechten, c.q. een oordeel van de burgerlijke rechter 

wil inwinnen. In feite belemmert de korte beslistijd de toegang van individuele erfpachters tot de rechter. 

Voorlopige voorziening 

De Europese Commissie wordt verzicht als voorlopige voorziening hangende de beslissing ten principale 

op deze klacht de beslistermijn over de aanbieding door de gemeente Amsterdam te stellen op één jaar.  

6.8 WEIGERING VAN OVERLEG MET BELANGENVERENIGINGEN VAN 

ERFPACHTERS 
Erfpacht is een majeur thema in de stadspolitiek51. Zowel bij de invoering van het stelsel van Eeuwigdurende 

Erfpacht (2016), de Overstapregeling (2017) als het vasthouden aan de deadline van 31-12-2019 heeft het 

college van B & W telkenmale geweigerd in onderhandeling te treden met de belangenverenigingen van de 

Amsterdamse erfpachters. De meest actieve belangenverenigingen zijn Stichting Erfpacht Belang 

Amsterdam (1600 leden) en het Comité van Verontruste Erfpachters (700 leden).  

De weigering met representatieve belangenorganisaties in gesprek te gaan om tot een zowel voor erfpachters 

als de gemeente aanvaardbaar vergelijk te komen moet als een ernstige misbruik van marktmacht worden 

gekwalificeerd. De superdominante positie van de gemeente met betrekking tot erfpachtwoningen is een 

structureel gegeven. In die context bestaat er zijdens de gemeente een mededingingsrechtelijke verplichting 

het enorme machtsverschil tussen het gemeenteapparaat en de individuele erfpachters te mitigeren. De 

geëigende manier om dat te doen is door open overleg te voeren met representatieve belangenorganisaties. 

De onderhandelingsverplichting van de gemeente geldt a fortiori doordat van Rijkswege enkele malen te 

kennen is gegeven dat het Amsterdamse erfpachtstelsel moet worden beschouwd als een lokale kwestie die 

in de stadpolitiek moet worden beslecht. In dat kader moet er tevens op worden gewezen dat een relevant 

 

51 https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-maakt-zich-met-nieuwe-erfpachtregels-schuldig-aan-misbruik~b0c4f85e/  

https://www.parool.nl/columns-opinie/amsterdam-maakt-zich-met-nieuwe-erfpachtregels-schuldig-aan-misbruik~b0c4f85e/
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toezichthoudend gezag als de Autoriteit Financiële Markten (AFM)52 heeft aangegeven van oordeel te zijn 

dat het Amsterdamse erfpachtstelsel c.q. het financiële product ‘erfpacht’ niet tot haar werkterrein en 

competentie behoort. De nationale mededingingsautoriteit Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft 

naar aanleiding van een gemotiveerde klacht tegen de erfpachtbesluiten van 2016 en 2017 aangegeven deze 

klacht mogelijk te zullen onderzoeken, maar dat daarover aan de klager geen mededelingen kunnen worden 

gedaan. Uit het feit dat daarna niet is gebleken dat op enige manier merkbaar is ingegrepen, mag worden 

afgeleid dat de ACM heeft besloten de zaak te laten rusten.  

  

 

52 Brief aan SEBA d.d. 22 juli 2019. In deze brief van 26 april 2018 (https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/aanbiedingsbrief-bij-

reactie-toezicht-op-erfpacht/) geeft Minister Ollengren gemotiveerd aan dat toezicht op erfpacht niet past bij de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) en bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). 

https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/aanbiedingsbrief-bij-reactie-toezicht-op-erfpacht/
https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/aanbiedingsbrief-bij-reactie-toezicht-op-erfpacht/
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 – AANBEVELINGEN NELISSE 
Nelisse toetst de welvaartseconomische impact van erfpacht aan het begrip Pareto-efficiëntie.  Nelisse 

concludeert dat fundamentele omstandigheden bij stedelijke erfpacht aan dit ideaal in de weg staan. Binnen 

het erfpachtsysteem zou gezocht kunnen worden naar mogelijkheden om de canon relatief meer in 

overeenstemming te brengen met Pareto-efficiëntie. Hij doet een aantal aanbevelingen die het gehele 

erfpachtsysteem vervangen door een minder marktverstorend model.  

Aanbeveling 1: Schaf de verplichte stedelijke erfpacht af en bied grondgebruikers de mogelijkheid 

te kiezen tussen erfpacht en eigendom. 

Aanbeveling 2: Gebruik publiekrecht in plaats van de privaatrechtelijke erfpacht om de beoogde 

doelen van stedelijke erfpacht (ruimtelijke ordening en volkshuisvesting) te realiseren.  

Aanbeveling 3: Maak erfpacht transparanter: a) door in de wet WOZ nadere regels voor de 

waardering van erfpachtrechten op te nemen; b) door in het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten (BBV) de marktwaarde als waarderingsgrondslag van erfpachtgrond op te 

nemen. 

BIJLAGE 2 – BSQ BIJ OVERSTAP EN BSQ IN 2020 VOLGENS DE GEMEENTE 
 

  
 

BIJLAGE 3 – DENKRICHTINGEN POLITIEKE PARTIJEN EN BELANGENGROEPEN 
Dat een meer Pareto-efficiënte oplossing van het Amsterdamse erfpachtprobleem (schoksgewijze 

canonverhogingen bij einde tijdvak) mogelijk was blijkt uit een aantal denkrichtingen die voorafgaand aan 

de besluiten van 2016 en 2017 en ook tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 zijn 

geopperd door diverse groeperingen in de stad. 

De Partij van de Arbeid presenteerde een alternatief, waarbij canoninkomsten eeuwig in de gemeentekas 

zouden blijven vloeien en zulks met een bescheiden groei met het oog op waardestijgingen. Niet op basis 

van een grondprijs die wordt afgeleid van de actuele WOZ-waarde, maar van de geïndexeerde historische 

grondprijs met een kleine opslag bovenop de inflatie van 0,25% per jaar. De tevens bepleite onmogelijkheid 

van afkopen van de canon zou volgens de PvdA bijdragen aan meer erfpacht-bewustzijn in de markt.  

Ook het CDA, binnen de introductie van eeuwigdurende erfpacht met als ijkpunt 2014, haakte aan bij de 

schaduwgrondwaarde, met dien verstande dat zij er een correctiefactor aan toevoegde. De 

erfpachtgrondwaarde zou nooit buiten de marge van 5 tot 15% van de actuele WOZ-waarde mogen 

uitkomen. Dit zou enerzijds voorkomen dat de gemeente te veel zou moeten toegeven bij een heel lage 
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schaduwgrondwaarde en anderzijds aan de bovenkant aansluiten bij de verwachtingen in de markt. Afkoop 

van eeuwigdurende erfpacht zou volgens CDA wel mogelijk moeten blijven.  

De partij Forum voor Democratie zou de voorkeur geven aan uitgaan van de WOZ-waarde (marktwaarde) 

van de grond anno 2014, conform het econometrisch onderzoek van Gautier en Van Vuuren. Afkoop- en 

canonbedragen bij eeuwigdurende erfpacht moeten worden gebaseerd op een grondwaarde die wordt 

gesteld op 10% van de waarde van vergelijkbare objecten op eigen grond. Bij afkoop verwerft men de volle 

eigendom van de grond. 

GroenLinks heeft meermalen geopperd om af te rekenen op het moment van verkoop in plaats van op 

willekeurige momenten (na 50 jaar of na een voorstel tot stelselwijziging door de gemeente). Dit model zou 

voordelen bieden zowel voor de gemeente als voor erfpachters, die bij aankoop van een pand al weten waar 

zij aan toe zijn. Dit voorstel duidt op Pareto-efficiëntie, hetwelk het huidige gemeentelijke beleid ontbeert. 

Een concreet plan is door GroenLinks echter nimmer gepresenteerd. 

Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA), een belangenorganisatie van erfpachters, stelt zich op het 

standpunt dat bestaande erfpachters te allen tijde over moeten kunnen stappen op basis van hun huidige 

canon, en als deze is afgekocht zonder bijbetaling. De volledige grondwaarde (gebaseerd op de prijs van 

eigen grond) is ingeval van afkoop in het voortdurende erfpachtsysteem immers al betaald53 . Hoewel SEBA 

vele erfpachters vertegenwoordigd, erkent de gemeente deze belangenorganisatie niet als overlegpartner om 

tot een gezamenlijke oplossing te komen. SEBA acht dit onacceptabel en wijst er in dat verband op dat de 

gemeente wel regelmatig met woningcorporaties en huurdersverenigingen overleg voert om met hen 

afspraken te maken. 

 

 

53 Het bedrag van vooruitbetaling van de canon (afkoopsom) bij aanvang van een tijdvak van 50 jaar is tot 1 juli 2017 gelijk 

geweest aan de voor het betreffende tijdvak overeengekomen respectievelijk door de gemeente en/of deskundigen vastgestelde 

grondwaarde in volle eigendom. Dit geldt ook voor ten minste 15.000 tot in 2022 te bouwen woningen die alsdan onder het 

stelsel van Voortdurende Erfpacht (AB2000) zullen worden opgeleverd. 


