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1

Inleiding.

1.1

Aanleiding voor het onderzoek.

Bij mij ging de wens om een dissertatie te schrijven vooraf aan de keuze voor een bepaald
onderwerp. In de eerste besprekingen met mijn promotor kwamen veel onderwerpen aan bod en
even zoveel vielen om allerlei redenen weer af. Eén onderwerp bleef echter de aandacht houden:
stedelijke erfpacht. Ik had hierover een artikel in het NRC Handelsblad gelezen, met de
waarschuwende titel “Een tijdbom onder je huis”1. Mijn promotor had enige tijd daarvóór een
bijeenkomst van de Vereniging Erfpachters Amsterdam bijgewoond. Daar was evenmin veel
goeds over het Amsterdamse erfpachtstelsel te beluisteren geweest. Bovendien wisten we beiden
dat ruim een jaar eerder de gemeenteraad van Rotterdam heel plotseling afstand had genomen
van het erfpachtstelsel. Maar ja, was dat laatste nou wel zo verstandig geweest? Had Amsterdam
het wellicht bij het rechte eind door het stelsel te handhaven? Immers, erfpacht levert veel geld
op, en dat kan weer uitstekend gebruikt worden bij stedelijke herstructurering. Recente studies die
op dit soort vragen een duidelijk antwoord geven ontbraken echter, en juist dit vormde de
motivatie om stedelijke erfpacht als onderwerp voor een dissertatie te kiezen.
1.2

Doel van het onderzoek, probleemstelling.

Stedelijke erfpacht vindt zijn oorsprong in het laatste decennium van de negentiende eeuw in
Amsterdam. De processen van industrialisatie en urbanisatie hadden een onevenwichtige
vooruitgang tot stand gebracht. Door omvangrijke stadsuitbreidingen hadden grondbezitters veel
geld verdiend, terwijl de opkomende arbeidersklasse in armoede leefde en slecht gehuisvest was.
Het socialisme beleefde zijn entree als maatschappelijke stroming. Bij de oplossing van het sociale
vraagstuk richtten enkele socialisten hun pijlen ook op het grondbezit. Stedelijke erfpacht bood
mede uitzicht op een oplossing voor deze onevenwichtige situatie. Ook andere gemeenten dan
Amsterdam gingen over op erfpachtstelsels. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw is er
inmiddels ruime ervaring opgedaan met stedelijke erfpacht. Deze ervaring is opgebouwd tegen
een achtergrond van veranderende wetgeving en veranderende ideologische en politieke
opvattingen. Als voornaamste veranderingen in de wetgeving zijn de invoering van de
Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening te noemen. De veranderende ideologische en
politieke opvatting betreft de heroriëntatie op het economisch liberalisme. Wie zich nu echter een
oordeel tracht te vormen omtrent het nut en de effectiviteit van stedelijke erfpacht, merkt al snel
dat zich dit niet eenvoudig in een paar woorden laat samenvatten. Een actueel overzicht van de
materie ontbreekt, en bovendien: hoe beoordeel je zoiets eigenlijk? Aangezien stedelijke erfpacht
wordt gebruikt om op basis van de waarde van de grond de welvaart in het stedelijk gebied te
1

M. Hegener, “Een tijdbom onder je huis”, NRC Handelsblad (Rotterdam 13 & 14 december 2003) p. 19
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herverdelen, is ervoor gekozen gebruik te maken van de Paretiaanse welvaartstheorie als
hulpmiddel bij de beoordeling. Het centrale thema van het onderzoek is dan ook de stedelijke
erfpacht, bezien vanuit de Paretiaanse welvaartstheorie. De centrale probleemstelling van het
onderzoek luidt als volgt:

Wat is de stand van zaken wat betreft stedelijke erfpacht in Nederland? Wat waren en
zijn de beoogde doelen van stedelijke erfpacht? Wat zijn de consequenties ervan? Draagt
stedelijke erfpacht bij aan de welvaart, bezien vanuit de Paretiaanse welvaartstheorie?
Deze probleemstelling heeft de volgende voordelen. Allereerst dwingt het stedelijke erfpacht als
fenomeen te onderzoeken, en niet alleen specifiek de stelsels van bijvoorbeeld Amsterdam of
Rotterdam. Ten tweede wordt de maatschappelijke welvaart als uitgangspunt genomen om het
nut van stedelijke erfpacht te bepalen. Hiermee wordt tevens beoogd tot objectivering te komen,
per slot van rekening doet stedelijke erfpacht de gemoederen van voor- en tegenstanders nogal
eens oplopen. Ten derde is de vraagstelling ruim genoeg om alle relevante feiten en
ontwikkelingen te kunnen bestrijken.
1.3

Opzet van het onderzoek.

Het proefschrift is opgebouwd rond negen onderzoeksvragen. Iedere onderzoeksvraag wordt in
een apart hoofdstuk behandeld. De onderzoeksvragen, en daarmee de hoofdstukindeling, worden
hierna toegelicht.
Allereerst wordt in hoofdstuk 2 de vraag behandeld: wat is stedelijke erfpacht en hoe werkt het? Dit is
een eerste kennismaking met het onderwerp stedelijke erfpacht. De wettelijke basis van erfpacht
alsmede de kenmerken van de drie voornaamste stelsels van stedelijke erfpacht (tijdelijk,
voortdurend en eeuwigdurend) worden beschreven. Deze beschrijving geschiedt aan de hand van
de overeenkomsten en de verschillen van de verschillende stelsels. In dit hoofdstuk wordt ook
het begrip “stedelijke erfpacht” afgebakend, wat verstaan wij hier nu precies onder in het kader
van dit onderzoek? Bij het afbakenen van een onderwerp ontkom je eigenlijk niet aan het maken
van keuzes. Deze zijn zoveel mogelijk op basis van doelmatigheid gemaakt. Zo zijn onderwerpen
waarover nauwelijks informatie te vinden is verder buiten beschouwing gelaten. Dit betreft
bijvoorbeeld het mogelijke spanningsveld tussen erfpachttransacties en staatssteun conform de
Europese regelgeving2, maar ook de mogelijke samenloop met bijvoorbeeld milieuwetgeving.
Ook bij de keuze van behandelde jurisprudentie heeft het doelmatigheidsstreven een rol gespeeld.

2

Handreiking Grondtransacties en Staatssteun met achtergrondinformatie over het Europese kader, rapport van
de ministeries van Binnenlandse Zaken en VROM (Den Haag 2005)
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Niet alle beschikbare jurisprudentie over stedelijke erfpacht is behandeld, terwijl een enkele keer
juist gebruik is gemaakt van jurisprudentie over particuliere erfpacht omdat dit dan van wezenlijk
belang werd geacht. Er is sprake van particuliere erfpacht, of erfpacht in particuliere handen, als
een particulier als erfverpachter optreedt. Deze vorm van erfpacht wordt in dit onderzoek niet
tot de stedelijke erfpacht gerekend.
In hoofdstuk 3 wordt de vraag behandeld: wat is de omvang van stedelijke erfpacht in Nederland? Deze
vraag wordt beantwoord aan de hand van, veelal erg oude, literatuur over de stedelijke toepassing
van erfpacht. Aan de hand van cijfermateriaal en recente gemeentelijke notities over
erfpachtbeleid of over grondbeleid wordt een actueel beeld van de omvang van stedelijke
erfpacht geschetst.
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de vraag behandeld: Wat zijn de beoogde doelen van stedelijke erfpacht,
vroeger en nu? Hiervoor wordt het overheidsingrijpen op de stedelijke grondmarkt door middel van
stedelijke erfpacht nader beschouwd: wat wilden en willen gemeenten eigenlijk bereiken met
stedelijke erfpacht? Voor een belangrijk deel hadden gemeenten oorspronkelijk een betere
herverdeling van stedelijke welvaart voor ogen, omdat zij van mening waren dat er sprake was
van marktfalen op de stedelijke grondmarkt. Tegenwoordig wordt het motief van herverdeling
nog maar door één gemeente, Amsterdam, gehanteerd.
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de vraag: hoe kan de Paretiaanse welvaartstheorie toepasbaar gemaakt
worden voor een analyse van stedelijke erfpacht? Teneinde deze vraag te beantwoorden, wordt in dit
hoofdstuk het raamwerk voor de welvaartstheoretische toetsing van stedelijke erfpacht nader aan
de hand van literatuur uiteengezet. De aandacht gaat daarbij uit naar kernelementen van de
Paretiaanse welvaartstheorie zoals het Pareto-optimum en een Pareto verbetering. Bekeken wordt
aan welke voorwaarden er in theorie voldaan moet worden om een Pareto optimale situatie te
bereiken. Vervolgens worden deze algemene theoretische uitgangspunten toegesneden op
stedelijke erfpacht.
Het volgende hoofdstuk, 6, is gewijd aan de vraag: wat levert stedelijke erfpacht op in financiële termen en
wat wordt er met dit geld gedaan? Het was de gemeenten immers in eerste instantie om de financiële
voordelen van stedelijke erfpacht te doen. Voor een analyse hiervan is gebruik gemaakt van
jaarrekeningen en begrotingen van de gemeenten met stedelijke erfpacht, de wetgeving die deze
financiële rapportages regelen, alsmede relevante gemeentelijke (beleids-)stukken.
In hoofdstuk 7 wordt de vraag behandeld: waarom wordt stedelijke erfpacht als een melkkoe van gemeenten
beschouwd? Het geld dat gemeenten met stedelijke erfpacht ophalen komt uiteraard ergens
vandaan. Het zijn de erfpachters die de (spreekwoordelijke) rekening van erfpacht betalen, en zij
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beschouwen stedelijke erfpacht dan ook veelal als melkkoe van de gemeente. Aan de hand van
literatuur en jurisprudentie wordt hiervan in dit hoofdstuk de achtergrond beschreven.
In hoofdstuk 8 wordt ingegaan op de vraag: welke financieel economische verschillen bestaan er tussen
erfpachters en eigenaren? Dit wordt gedaan aan de hand van cijfermatige gegevens over de
besteedbare huishoudinkomens in Amsterdam en Den Haag, alsmede de fiscale behandeling van
de eigen woning via de Onroerende Zaak Belasting.
Hoofdstuk 9 is gewijd aan de vraag: hoe zijn erfpachtrechten te waarderen? De objectivering van de
waarde van erfpachtrechten levert zowel in theorie als praktijk de nodige bijzonderheden op.
Deze bijzonderheden worden aan de hand van theoretische beschouwingen uit de literatuur
beschreven. In aanvulling hierop komen de waarderingspraktijken van de 4 grote steden alsmede
een kleine praktijkcasus aan bod. Terwijl de meeste auteurs zeggen, dat de markt bij het bepalen
van de marktwaarde weinig tot geen rekening houdt met het gegeven van erfpacht, duiden de
uitkomsten van een kleine praktijkcasus echter op het tegendeel.
Hoofdstuk 10 gaat over de vraag: heeft stedelijke erfpacht nut bij het houden van invloed op het gebruik van
de grond? Sinds de invoering van stedelijke erfpacht heeft het publiekrecht zich vergaand
ontwikkeld. Inmiddels bestaan er voor veel regelingen, die aanvankelijk in erfpachtvoorwaarden
opgenomen waren, publiekrechtelijke pendanten. Bekeken wordt hoe deze samenloop tussen
publiek- en privaatrecht zich in de jurisprudentie ontwikkeld heeft. Ook in dit hoofdstuk wordt
overigens geredeneerd vanuit een welvaartstheoretisch perspectief.
Hoofdstuk 11 is gewijd aan de beantwoording van de centrale probleemstelling van dit
onderzoek, en met name toegespitst op de vraag of stedelijke erfpacht nu juist in stand gehouden
moet worden, afgeschaft of verbeterd. In dit hoofdstuk komen we tot aanbevelingen op basis van
de bevindingen uit de eerdere hoofdstukken.
Het gehele onderzoek wordt in hoofdstuk 12 samengevat.
Het feitelijke onderzoekswerk betrof met name literatuurstudie. Daarnaast is voor enkele
onderdelen (cijfer-)materiaal verzameld en geanalyseerd. Hiervan kunnen als voornaamste
genoemd worden:
1. De inventarisatie van de verschillende Algemene Voorwaarden voor erfpacht van de
verschillende gemeenten.
2. De grondprijsontwikkeling te Amsterdam in de tweede helft van de negentiende eeuw.
3. De ontwikkeling van prijzen van koopwoningen, deels erfpachtrechten en deels
eigendomsrechten, in de wijk Sterrenburg te Dordrecht.
Voorts hebben wetgeving, jurisprudentie als bron van informatie gediend en zijn er gesprekken
met deskundigen gevoerd.
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1.4

Relatie met andere onderzoeken over stedelijke erfpacht.

Eerder onderzoek naar de stedelijke toepassing van erfpacht is vooral door juristen verricht. Te
noemen zijn onder andere: het rapport “Uitgifte van gemeentegronden in erfpacht” (1908) van Hudig,
het proefschrift “Het recht van erfpacht” (1931) van Reepmaker, het proefschrift “Gemeentelijke
gronduitgifte” (1984) van De Jong alsmede de pre-adviezen van het notariaat, zoals “Erfpacht en
erfpachtsvoorwaarden” (1957) van Plantenga en Treurniet en “Erfpacht” (1995) van Van Velten,
Snijders en Huijgen.
Economen hebben het onderwerp veelal links laten liggen. Delfgaauw is hierop een uitzondering
met zijn proefschrift “De grondpolitiek van de gemeente Amsterdam” (1934). Later, in de jaren tachtig
en negentig van de twintigste eeuw heeft Kruijt in zijn werk ook wel de problematiek van
erfpacht behandeld, maar hij heeft er geen aparte publicatie aan gewijd. In de onderhavige
dissertatie is het fenomeen stedelijke erfpacht juist als economisch vraagstuk behandeld.
Overigens is de samenhang met juridische kwesties wel zodanig sterk, dat ook hieraan veel
aandacht is besteed.
Ten opzichte van de eerdere onderzoeken is er naar gestreefd het onderwerp stedelijke erfpacht
op een nieuwe manier te benaderen, en wel met behulp van de Paretiaanse welvaartstheorie.
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2

Stedelijke erfpacht.

2.1

Inleiding.

Wie aan “stedelijke erfpacht” denkt, ziet als eerste het eigen huis op de grond van een ander – de
gemeente – staan. Je zou het zelf overigens nooit zó kiezen; liever het eigen huis op eigen grond.
Menigeen weet ook wel dat er in Nederland soms geen keuze is, vooral in de grote steden. Maar
hoe het precies zit met die “stedelijke erfpacht”, dat is meestal niet bekend. Hieraan is dit
hoofdstuk gewijd. Dat wil zeggen, aan de beantwoording van de vraag wat is stedelijke erfpacht en hoe
werkt het?
Hiertoe wordt allereerst stilgestaan bij het begrip erfpacht, zoals dit in wetgeving en
jurisprudentie in de loop der tijd is gevormd. Daarna wordt de stedelijke toepassing verkend: wat
verstaan wij nu precies onder “stedelijke erfpacht”? Deze verkenning vindt voornamelijk plaats
aan de hand van literatuur. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de vraag in welke vorm
stedelijke erfpacht in Nederland voorkomt. Hiervoor is een uitgebreide inventarisatie verricht van
de verschillende Algemene Voorwaarden voor stedelijke erfpacht van verschillende gemeenten.
De voornaamste overeenkomsten en verschillen tussen de stelsels van stedelijke erfpacht worden
aan de hand van deze Algemene Voorwaarden beschreven.
2.2

Het recht van erfpacht vanuit juridisch oogpunt.

In deze paragraaf staat de vraag centraal wat erfpacht is. Aangezien erfpacht een juridisch begrip
is, wordt de vraag vanuit een juridisch oogpunt behandeld. Er wordt dus naar het begrip erfpacht
gekeken, zoals dit door de wetgever en de rechterlijke instanties in de loop der tijd is gevormd.
Inclusief zijn voorlopers in het Romeinse en Germaanse recht kent de huidige wettelijke regeling
van erfpacht een lange geschiedenis. Het werd vanaf de oudheid voornamelijk toegepast om
woeste gronden te ontginnen. De eigenaar van zulke gronden ontbrak het veelal aan
mogelijkheden en middelen om deze gronden zelf productief te maken. De ontginning kon bij
uitstek aan anderen overgelaten worden via erfpacht, waarbij de periodieke vergoeding meestal
gering was en vooral diende als erkenning van het eigendom. Voor een dergelijke toepassing is
aan het begin van de negentiende eeuw bij de introductie van de hedendaagse wetgeving het recht
van erfpacht in de wet opgenomen3. In de praktijk werd er overigens in die eeuw aanvankelijk
weinig gebruik gemaakt van erfpacht. De toepassing van het recht van erfpacht heeft pas vanaf
het einde van de negentiende eeuw een grote vlucht genomen als onderdeel van de grondpolitiek
van de zich ontwikkelende steden. Gewoonlijk hebben gemeenten Algemene Voorwaarden voor
de uitgifte van grond in erfpacht vastgesteld, die de verhouding tussen de bij erfpacht betrokken

3

Vóór 1992: Titel 7 Boek 3 BW, art. 767-783 (oud BW), na 1992: Titel 7 Boek 5 BW, art. 85-100 (NBW).
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partijen nagenoeg geheel regelen. De wettelijke bepalingen, wellicht van geringere betekenis dan
de Algemene Voorwaarden, vormen hiervoor echter wel de basis4.
Erfpacht is een beperkt zakelijk recht, dat is afgeleid van het ruimere recht van eigendom. Dit
recht kan door de eigenaar van de grond (de erfverpachter) aan de erfpachter verleend worden.
De erfpachter krijgt daarmee de bevoegdheid de onroerende zaak van de ander te houden en te
gebruiken. Voor zover in de akte van vestiging niet anders is bepaald, heeft de erfpachter
hetzelfde genot van de zaak als een eigenaar5. Hij mag de onroerende zaak waarop de erfpacht
rust verhuren of verpachten. Bovendien kan de erfpachter zijn recht tegenover eenieder, zelfs de
grondeigenaar, handhaven6.
Volgens de huidige wetgeving kan aan de erfpachter de verplichting worden opgelegd aan de
eigenaar op al dan niet regelmatig terugkerende tijdstippen een geldsom – de canon – te betalen7.
De verplichting tot betaling van de canon is verbonden aan de hoedanigheid van de erfpachter,
het is een kwalitatieve verplichting8. Vroeger werd de periodieke betaling van de canon als een
elementair onderdeel van de erfpacht beschouwd9. Om deze reden zijn er gemeentelijke
erfpachtvoorwaarden te vinden, van vóór 1992, waarbij de canon afgekocht kan worden, met
dien verstande dat ieder jaar een canon van ƒ1,- (thans: € 0,45) verschuldigd blijft10. Vanwege de
gewijzigde wetgeving is een dergelijke regeling nu niet meer nodig. De wetgever heeft noch in het
oud BW, noch in het NBW enige voorschriften of maatstaven opgesteld voor de hoogte van de
canon, zodat partijen vrij zijn hieromtrent afspraken te maken.
Indien er meerdere erfpachters bij één erfpachtrecht betrokken zijn, dan zijn zij hoofdelijk
verbonden voor de gehele canon die tijdens hun recht opeisbaar wordt, voor zover het
erfpachtrecht niet over hen is verdeeld. Vóór 1992 gold dat de verplichting om de erfpacht te
voldoen onsplitsbaar was. Deze laatste bepaling drukte echter niet meer uit dan het beginsel van
het uitwinbaar blijven van elk deel van het erfpachtrecht voor de hele canon en van het hele
erfpachtrecht voor elk deel van de canon. Dat wil niet zeggen, dat een differentiatie in de canon
niet zou zijn toegestaan, zoals bijvoorbeeld naar toekomstige perceelsbestemming11.

4

J.H. Beekhuis, Asser-Beekhuis II Zakenrecht (Zwolle 11e druk 1983) p. 233-236, en W.H.M. Reehuis e.a.,
Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht (Arnhem 10e druk 1994) p. 378-379.
5
BW 5:85, lid 1 en 5:89, lid 1 (NBW)
6
HR 23 juni 1882, Weekblad van het Regt no. 4794, Hof Amsterdam 27 oktober 1938, NJ 1939/242 en Rb.
Groningen 17 december 1948, NJ 1949/511.
7
BW 5:85, lid 2 (NBW)
8
Reehuis, Pitlo/Reehuis, Heisterkamp, Goederenrecht, p. 383., en Rb. Utrecht 14 maart 1984, NJ 1985, 226 met
name r.o. 15, 16 en 17.
9
Rb. Dordrecht 4 april 1894, Weekblad van het Regt no. 6532.
10
Zie bijvoorbeeld: AV Amsterdam 1937, art. 8 lid 1.
11
Zie BW 5:92 lid 1 (NBW) en BW 7:775 (oud BW) alsmede HR 6 november 1998, NJ 1999/131

15

Sinds de invoering van het NBW mag de erfpachter niet meer zonder toestemming van de
eigenaar een andere bestemming aan de zaak geven of een handeling verrichten in strijd met de
bestemming12. Een dergelijke bepaling maakte voordien overigens al onderdeel uit van de meeste
gemeentelijke Algemene Voorwaarden. Op grond van een dergelijke bepaling kan de gemeente
bijvoorbeeld toestemming weigeren om de bestemming van een perceel te wijzigen van
woonruimte in kantoorruimte. Zo’n weigering in het kader van erfpacht is een privaatrechtelijke
handeling en kan niet worden beschouwd als een beschikking in het kader van de Woningwet
waartegen bezwaar mogelijk is13. Voorts kan aan een toestemming voor wijziging van de
bestemming een herziening van de canon als voorwaarde verbonden worden14. Wordt een
onroerende zaak in strijd met de bestemming volgens het erfpachtcontract gebruikt, dan kan de
gemeente ontruiming vorderen. Dit geldt ook als de gebruiker te goeder trouw huurt van de
erfpachter, die in strijd met de bestemming verhuurde15. Ook als het gebruik in strijd met de
bestemming al decennia duurt kan de gemeente alsnog het formele verzoek tot
bestemmingswijziging weigeren en daarmee gebruik conform de oorspronkelijke bestemming
afdwingen16. Desnoods kan de gemeente het erfpachtrecht vervallen verklaren als het gebruik in
strijd is met de bestemming17. Wel behoort de gemeente bij het uitoefenen van zijn
bevoegdheden uit een erfpachtverhouding, zoals het weigeren van een verzoek tot
bestemmingswijziging, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen18.
Eveneens sinds 1992 in de wet opgenomen is de regeling, dat de erfpachter niet zonder
toestemming van de eigenaar zijn recht kan splitsen19. Een dergelijke regeling was eveneens al
gewoonlijk in gemeentelijke Algemene Voorwaarden opgenomen. Aan het verlenen van
toestemming voor splitsing kan de gemeente voorwaarden stellen, zoals een opwaartse herziening
van de canon20. Enkele decennia geleden werd de mogelijkheid van splitsing van erfpachtrechten
nog als een aanvulling op het algemeen gevoerde volkshuisvestingsbeleid beschouwd21.
Tegenwoordig zal eerder bekeken worden in hoeverre het splitsingbeleid bij erfpachtrechten op
onaanvaardbare wijze het publiekrechtelijke gevoerde volkshuisvestingsbeleid doorkruist22.

12

BW 5:89 lid 2 (NBW)
Afdeling rechtspraak Raad van State 12 januari 1981, BR 1981/514.
14
Hof Amsterdam 7 mei 1992 rolnr 64/79, BR 1994/861
15
Hof Amsterdam 30 mei 1974, NJ 1975/138
16
Hof Amsterdam 21 november 1985, rolnr. 868//84, BR 1986/453.
17
Hof ’s-Gravenhage 8 oktober 1987, rolnr. 84/280, BR 1988/609.
18
HR 27 maart 1987 No.12 807, BR 1987/533.
19
BW 5:91 lid 2 (NBW)
20
Kantong. Amsterdam 15 oktober 1974, NJ 1976/22
21
HR 23 december 1976, NJ 1977/409
22
HR 14 april 2006, BR 2006/118
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Ongeacht het voorgaande, dient de gemeente bij de weigering van een splitsingsverzoek in ieder
geval de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht te nemen23.
Partijen zijn vrij de duur van de erfpacht te regelen24. Wat betreft het eindigen van het recht van
erfpacht zijn er een aantal mogelijkheden. Zo kan, tenzij in de akte van vestiging anders is
bepaald, het erfpachtrecht door de erfpachter worden opgezegd. Gewoonlijk wordt in de
Algemene Voorwaarden de mogelijkheid van opzegging door de erfpachter overigens uitgesloten.
Inzake opzegging door de erfverpachter zijn er twee mogelijkheden. Allereerst kan hij opzeggen
indien de erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen danwel
in ernstige mate tekortschiet in de nakoming van zijn andere verplichtingen. Ten tweede kan in
de akte van vestiging aan de erfverpachter de bevoegdheid tot opzegging zijn toegekend. Is de
tijd verstreken waarvoor de erfpacht is gevestigd, dan blijft de erfpacht doorlopen, totdat één der
partijen deze alsnog opzegt. Daarbij geldt een opzeggingstermijn van één jaar25. Het is tegen het
einde van de termijn waarvoor de erfpacht gevestigd is, belangrijk dat de erfverpachter duidelijk is
over het al dan niet continueren van de erfpacht26. De erfpachter wordt immers bij wet
beschermd tegen nonchalance aan de zijde van de erfverpachter.
Een andere regeling die sinds 1992 in de wet is opgenomen, betreft de mogelijkheid om de
erfpacht 25 jaar na aanvang te wijzigen of op te heffen op grond van onvoorziene
omstandigheden27. Een dergelijke situatie heeft zich tot op heden nog niet voorgedaan, dat is ook
pas mogelijk vanaf 2017. Wel komt deze regeling vrijwel overeen met de algemene wettelijke
regeling inzake onvoorziene omstandigheden bij overeenkomsten28. Het gaat er daarbij om, of
één van de partijen op grond van onvoorziene omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid
en billijkheid de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst nog wel van de wederpartij
mag verwachten.
Bij het einde van de erfpacht had de erfpachter in het oud BW alleen een wegneemrecht, sinds
1992 is deze voor particuliere erfpachters (in geval van woningbouw) aangevuld met een
opstalvergoeding29. Zij hebben dan recht op vergoeding van de waarde van de nog aanwezige
opstallen. De wet geeft geen maatstaven voor het bepalen van deze waarde. De Jong gaat er

23

HR 24 april 1981, NJ 1982/84, met name de noot bij dit arrest.
BW 5:86 (NBW)
25
BW 5:87 lid 1,2 en 5:88 en 5:98 (NBW)
26
Zie HR 27 november 1953, NJ 1954/129 alsmede HR 26 januari 1979 nr 11316, NJ 1979/452. In de eerste
zaak werd de erfverpachter in het ongelijk gesteld omdat een ontruimingsverzoek niet als opzegging gold. In de
tweede zaak werd de erfverpachter in het gelijk gesteld omdat vóór het einde van de termijn duidelijk was
gemaakt, dat de erfpacht niet gecontinueerd zou worden.
27
BW 5:97 (NBW)
28
BW 6:258 (NBW)
29
BW 5:99 (NBW)
24
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vanuit, dat de marktwaarde van de opstallen bedoeld wordt, hoe moeilijk die ook los van de
grond te bepalen is30. Op dit punt is de positie van de (particuliere) erfpachter duidelijk verbeterd.
Sinds 1992 is voor de inhoud en toepassing van de Algemene Voorwaarden voor de uitgifte van
gronden in erfpacht tevens Titel 5 Boek 6 BW (NBW) van belang geworden. Hierin zijn regels
opgenomen, die erop gericht zijn de consument te beschermen. Het kan namelijk voorkomen dat
in algemene voorwaarden bepalingen zijn opgenomen, die volgens de wetgever bezwarend zijn
voor een consument. Dergelijke bepalingen heeft de wetgever op een ‘zwarte’ respectievelijk
‘grijze’ lijst geplaatst31. Bepalingen op de zwarte lijst zijn zonder meer onredelijk bezwarend,
bepalingen op de grijze lijst worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn, tenzij de gebruiker het
tegendeel bewijst. Over het algemeen leveren de algemene voorwaarden van gemeenten voor de
uitgifte van gronden in erfpacht overigens geen problemen op uit hoofde van de zwarte en de
grijze lijst. Wel kan in dit verband gewezen worden op de zogenaamde deskundigenprocedure,
die vrijwel altijd onderdeel uitmaakt van de algemene voorwaarden voor erfpacht. Volgens de
zwarte lijst is het namelijk niet toegestaan, een bepaling in de algemene voorwaarden op te nemen
die de consument verbiedt voor de beslechting van een geschil de gang naar de rechter te maken.
De algemene voorwaarden voor erfpacht van vóór 1992 gingen juist uit van beslechting van
geschillen in een deskundigenprocedure. Gemeenten hebben de algemene voorwaarden sindsdien
op dit punt aangepast. Er is daarvoor nu veelal een bepaling te vinden die de gang naar de rechter
door erfpachters nader regelt.
2.3

Stedelijke erfpacht.

In deze paragraaf staat het begrip stedelijke erfpacht centraal. Wat wordt hier nu onder verstaan?
Ten behoeve van dit onderzoek wordt onder stedelijke erfpacht verstaan: door gemeenten verplicht
opgelegde erfpacht binnen het stedelijke gebied, bestemd voor woningbouw danwel commerciële doeleinden.
Specifieke commerciële doeleinden, zoals haventerreinen en benzinestations, worden
uitgezonderd. In deze gevallen zijn namelijk veelal zeer specifieke bepalingen in het geding.
Voorts zullen niet als stedelijke erfpacht behandeld worden: in erfpacht uitgegeven gronden voor
agrarische doeleinden, alle erfpachten van de Staat en van particulieren (b.v. Schiphol,
Nederlandse Spoorwegen en woningcorporaties), gronden die op verzoek van gegadigden in
erfpacht zijn uitgegeven en andere incidentele erfpachtuitgiften.
De keuze om stedelijke erfpacht op de hierboven beschreven wijze af te bakenen, hangt met een
aantal zaken samen, die hierna behandeld zullen worden. Allereerst zijn het juist gemeenten die
grond in erfpacht uitgeven. Uiteraard kan in principe iedere grondeigenaar als erfverpachter

30
31

J. de Jong, Erfpacht en opstal (Deventer 1986) p. 75.
BW 6:236 en 6:237, alsmede 6:233 (NBW)
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optreden, maar het betreft in de praktijk veelal gemeenten. Dit heeft te maken met de bijzondere
positie die gemeenten op de grondmarkt innemen. De bemoeienis van de stedelijke overheid met
het grondgebruik kent een lange historie, welke teruggaat tot de 16e – 17e eeuw. In die periode
werd stadsuitbreiding, onder invloed van de opbloeiende handel en nijverheid, een belangrijke
bestuurlijke aangelegenheid. De ruimte binnen de steden was schaars en stadsuitbreiding was
vanwege de defensieve functie van de stadsgrens geen eenvoudige opgave. De stedelijke overheid
beschikte als bestuurlijke eenheid over de relevante bevoegdheden om de opgave van ruimtelijke
ontwikkeling op adequate wijze in te vullen32. Na een sluimerend bestaan in de 18e eeuw en het
begin van de 19e eeuw, nam de bemoeienis van de stedelijke overheid met het grondgebruik tegen
het eind van de 19e eeuw weer toe. Aan deze ontwikkeling lagen een toename van economische
activiteiten en snelle bevolkingsgroei in de steden ten grondslag. Veelal gingen gemeenten hierbij
als volgt te werk. Buiten de stadsmuren werd grond gekocht of onteigend en werd de benodigde
infrastructuur aangelegd. Vervolgens werden erven verkaveld en werden deze kavels verkocht of
in erfpacht uitgegeven. Verkopen vonden onderhands of via openbare veiling plaats, uitgiften in
erfpacht geschiedden onderhands33. In de 20e eeuw is in de rol van de gemeentelijke overheid op
dit terrein weinig verandering gekomen. Tot op de dag van vandaag is het de gemeente die de
spilfunctie heeft in vraagstukken van de ruimtelijke stedelijke ontwikkeling, en er door middel van
grondverwervingen en –uitgiften concreet vorm aan geeft. De uitgiften kunnen door middel van
verkoop of erfpacht plaatsvinden. Wel is overigens in de loop van de vorige eeuw de greep van
de gemeentelijke overheid op het proces van stedelijke ontwikkeling en –uitbreiding groter
geworden door uitbreiding van het wettelijke instrumentarium dat de gemeente hiervoor ten
dienste staat34. In dit verband kunnen met name de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke
Ordening genoemd worden. Aldus verklaart de bijzondere positie van de gemeente op de
grondmarkt waarom juist gemeenten als erfverpachters optreden.
Vervolgens rijst de vraag of grond door gemeenten in erfpacht uitgegeven per definitie stedelijke
erfpacht betreft. Enerzijds speelt dan de vraag of alle grond die door een gemeente in erfpacht
uitgegeven wordt stedelijke erfpacht betreft en anderzijds de vraag of ook door andere
marktpartijen in erfpacht uitgegeven grond tot stedelijke erfpacht gerekend kan worden. Bij de
beantwoording van deze vragen aan de hand van de literatuur blijkt tot op zekere hoogte sprake
van unanimiteit.

32

J. de Jong, Gemeentelijke gronduitgifte (Deventer 1984) p. 8-11, alsmede B. Kruijt, B. Needham en T. Spit,
Economische Grondslagen van Grondbeleid (Amsterdam 2e druk 1992) p. 92-94.
33
De geïnteresseerde lezer wordt verwezen naar: J. van Eck, De Amsterdamsche Schans en de Buitensingel
(Amsterdam 1948), L.J.C.J. van Ravesteyn, Rotterdam in de negentiende eeuw (Rotterdam 1924) en P.R.D.
Stokvis, De wording van modern Den Haag (Zwolle 1987).
34
De Jong, Gemeentelijke gronduitgifte, p. 15.
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Veelal wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen stedelijke erfpacht en agrarische
erfpacht35. Eén van de eerste auteurs over het onderwerp, Hudig, onderscheidt “erfpacht binnen de
steden, waar de terreinen dus òf tot woningbouw òf tot handels- of industrieele ondernemingen
worden gebruikt” en “erfpacht op landelijke eigendommen”36. Ook aan Van Velten, Snijders en
Huijgen respectievelijk De Jong kan eenzelfde tweedeling ontleend worden. Grond uitgegeven
ten behoeve van woningbouw, handel, industrie of vergelijkbare doeleinden (zoals kantoren,
hotels en parkeergarages) wordt door deze auteurs aangeduid met stedelijke erfpacht. Grond voor
land- en tuinbouwdoeleinden in erfpacht uitgegeven, wordt tot de agrarische erfpacht gerekend37.
Echter, bij De Vries wordt in plaats van een tweedeling een driedeling aangetroffen38. Hij
onderscheidt naast stedelijke- en agrarische erfpacht nog de industriële erfpacht. Hierbij beperkt
stedelijke erfpacht zich tot grond voor woningbouw, terwijl grond voor industriële bedrijvigheid
tot de industriële erfpacht gerekend wordt. Het gaat dan met name om terreinen gelegen aan
water (haventerreinen). Wat betreft de agrarische erfpacht sluit De Vries aan bij de eerder
genoemde auteurs: dit betreft gronden die voor agrarische doeleinden in erfpacht zijn uitgegeven.
Uit het voorgaande kan geconcludeerd worden dat niet alle door een gemeente in erfpacht
uitgegeven grond tot stedelijke erfpacht gerekend wordt. Voor zover het agrarische grond betreft
valt het volgens de literatuur sowieso buiten het begrip stedelijke erfpacht. Gronden in erfpacht
uitgegeven en met een commerciële danwel industriële bestemming binnen het stedelijke gebied
worden over het algemeen wel tot de stedelijke erfpacht gerekend, maar niet altijd. Gronden in
erfpacht uitgegeven en bestemd voor woningbouw binnen het stedelijke gebied worden altijd tot
de stedelijke erfpacht gerekend.
De meeste auteurs leggen sterk de nadruk op de gemeentelijke gronduitgiften in erfpacht
wanneer zij het begrip stedelijke erfpacht hanteren. Erfpachten van andere marktpartijen dan
gemeenten worden wel tot de stedelijke erfpacht gerekend, maar deze worden van ondergeschikt
belang geacht.
Dat onder stedelijke erfpacht hoofdzakelijk de van gemeentewege uitgegeven gronden verstaan
worden blijkt vooral bij Van Velten en De Vries. De eerste auteur start zijn beschouwing over
stedelijke erfpacht met de ontstaansgeschiedenis ervan. Dit betreft een korte uiteenzetting over
de afwegingen die in de gemeenteraden van Amsterdam en Den Haag gemaakt werden bij de
invoering van hun erfpachtstelsels39. De tweede auteur noemt 23 september 1896 “de

35

De Jong, Erfpacht en opstal, p. 5.
D. Hudig, Uitgifte van gemeentegronden in erfpacht (Zwolle 1908) p. 7.
37
A.A. Van Velten, G.M.F. Snijders en W.G. Huijgen, Erfpacht (Lelystad 1995) p. 30, 32 en 34, alsmede De
Jong, Erfpacht en opstal, p. 5.
38
A.E. de Vries, Het recht van erfpacht volgens BW en NBW (Zwolle 1984) p. 9-22.
39
Van Velten e.a., Erfpacht, p. 17-21.
36
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geboortedag van de moderne stedelijke erfpacht”40. Op deze datum werd in de gemeenteraad van
Amsterdam het besluit genomen gemeentegronden voortaan alleen nog maar in erfpacht uit te
geven. Ook andere auteurs verstaan onder stedelijke erfpacht in hoofdzaak de gemeentelijke
erfpachtstelsels41.
Dat ook door andere marktpartijen dan gemeenten in erfpacht uitgegeven gronden tot stedelijke
erfpacht gerekend kunnen worden blijkt bij De Jong en Van Velten. De eerste auteur geeft naast
de gemeentelijke erfpacht enkele voorbeelden van “overig gebruik van het erfpachtrecht”. Ze
noemt hierbij het grootste deel van de IJsselmeerpolders, dat door het Rijk in erfpacht is
uitgegeven, “deels in agrarische deels in stedelijke erfpacht”42. De tweede auteur noemt de
Staatserfpacht en de particuliere erfpacht “andere vormen van stedelijke erfpacht”. Bij de
Staatserfpacht noemt hij met name haventerreinen, zoals de Staatsvissershaven te IJmuiden.
Onder de particuliere erfpacht noemt hij het hanteren van erfpacht voor recreatie-terreinen,
bijzondere complexen en monumenten. Daarnaast meldt hij het in stedelijke gebieden
voorkomen van erfpachten van water- en hoogheemraadschappen alsmede erfpachten op oude
kerkelijke bezittingen43. Resumerend worden dus hoofdzakelijk de van gemeentewege in erfpacht
uitgegeven gronden tot stedelijke erfpacht gerekend en daarnaast, van ondergeschikt belang, de
erfpachten van de Staat en particulieren.
Het verplichte karakter van stedelijke erfpacht wordt ook als een kenmerkende eigenschap
beschouwd. Dit kan het best beschreven worden aan de hand van de indeling van De Jong inzake
de toepassing van erfpacht in het gemeentelijke grondbeleid. Zij maakt een onderscheid in de
volgende gemeentelijke beleidsvarianten wat betreft het gebruik van het erfpachtrecht44:
a) Alle grond wordt in de regel in erfpacht uitgeven, ongeacht de bestemming.
b) Grond in bepaalde gebieden en/of bepaalde bestemmingen wordt uitsluitend in erfpacht
uitgegeven. Dit is het imperatieve gebruik van het erfpachtrecht.
c) De keuze tussen erfpacht en eigendom wordt aan gegadigden overgelaten. Dit is het
facultatieve gebruik van het erfpachtrecht.
d) Uitsluitend in incidentele gevallen wordt gebruik gemaakt van het erfpachtrecht. Dit betreft
bijvoorbeeld kampeerhuisjes, zwembaden of transformatorhuisjes.
Van Velten associeert stedelijke erfpacht alleen met de eerste groep gemeenten. In zijn
bespreking van de actuele situatie in de ‘ware’ erfpachtgemeenten noemt hij de gemeenten die,
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blijkens de studie van de Jong, alle grond in de regel in erfpacht uitgeven45. Het is inderdaad waar,
dat deze groep op de meest zuivere wijze vorm geeft aan stedelijke erfpacht, namelijk bij alle
gronduitgiften. Deze keuze is door de gemeente gemaakt en personen of instellingen die in zo’n
gemeente in aanmerking willen komen voor bouwgrond hebben geen keuze tussen eigendom of
erfpacht. Bij het imperatieve gebruik van het erfpachtrecht hebben gegadigden met betrekking tot
bepaalde gebieden en/of bestemmingen eveneens geen keuze tussen eigendom of erfpacht. Het
ontbreken van deze keuzevrijheid, oftewel het verplichte karakter, is kenmerkend voor stedelijke
erfpacht. Dit hangt samen met één van de beoogde doelen van stedelijke erfpacht (deze worden
in het volgende hoofdstuk uitvoerig behandeld). Gemeenten beogen met erfpacht invloed te
houden op het gebruik van de grond. Dit kan het meest effectief bereikt worden door erfpacht
verplicht op te leggen.
Wordt het erfpachtrecht facultatief gebruikt danwel in incidentele gevallen, dan ontbreekt het
verplichte karakter en wordt het in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Bij de
erfpachtuitgiften in incidentele gevallen gaat het namelijk veelal om relatief kleine hoeveelheden
grond binnen de gemeente. Bovendien zal veelal geen sprake zijn van de bestemmingen wonen,
handel, industrie of vergelijkbare doeleinden. Zo hebben zomerhuisjes een recreatieve
bestemming, en horen transformatorhuisjes tot de nutsvoorzieningen.
2.4

De drie voornaamste stelsels van stedelijke erfpacht.

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke hoofdvormen er bij de stelsels van stedelijke
erfpacht onderscheiden kunnen worden. Deze stelsels zijn in de praktijk geëvolueerd, hetgeen
zich als volgt laat verklaren. De wettelijke regeling van erfpacht is eigenlijk altijd erg summier
geweest. De wetgever heeft bepaald, dat de erfpachter de bevoegdheid krijgt de onroerende zaak
van een ander te houden en te gebruiken, en eventueel kan aan hem de verplichting worden
opgelegd hiervoor periodiek een canon te betalen. Behoudens enkele bijzonderheden, zoals bij de
bestemmingswijziging, heeft de wetgever geen gedetailleerde voorschriften geformuleerd als het
om erfpacht gaat. Zaken als de hoogte van de canon of de wijze van beëindiging van de
erfpachtovereenkomst worden dan ook in de erfpachtovereenkomst nader geregeld. Aangezien
de Amsterdamse gemeenteraad aan het eind van de 19e eeuw het voornemen had om voortaan
altijd grond in erfpacht uit te gaan geven, werden een aantal van dit soort zaken ondergebracht in
algemene voorwaarden. De eerste van zulke algemene voorwaarden heetten “voorwaarden
waarop gronden in erfpacht kunnen worden uitgegeven 1896”. Latere versies in Amsterdam
werden ook wel “algemene bepalingen” genoemd. Het is later gebruikelijk geworden, dat
gemeenten hun erfpachtstelsel in de vorm van algemene voorwaarden verwoordden, en de
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algemene voorwaarden periodiek aan gewijzigde wetgeving of gewijzigde inzichten werden
aangepast. Aldus hebben zich verschillende stelsels ontwikkeld.
Het voornaamste onderscheid tussen de verschillende erfpachtstelsels wordt gemaakt op grond
van de looptijd van de overeenkomst. In de theorie en de praktijk worden de volgende
hoofdvormen onderscheiden: tijdelijke erfpacht, voortdurende erfpacht en eeuwigdurende
erfpacht46. Een en ander wordt hierna toegelicht.
Het eerste Amsterdamse stelsel, van 1896, betrof een stelsel van tijdelijke erfpacht. Eén van de
beoogde doelen van stedelijke erfpacht was het aan de gemeenschap ten goede laten komen van
de waardestijging van de grond. Dit kon bereikt worden met een stelsel van tijdelijke erfpacht
omdat dan de gemeente na verloop van de vooraf vastgestelde periode weer de beschikking over
de grond, en daarmee de waarde, zou krijgen. Voorafgaand aan de introductie van stedelijke
erfpacht te Amsterdam werd als tijdsduur voor de tijdelijke erfpacht aan een periode van 5 tot 6
decennia gedacht. De uiteindelijk in september 1896 vastgestelde algemene voorwaarden gingen
uit van maximaal 75 jaar47. Een groot nadeel van de tijdelijke erfpacht betreft de onzekerheid over
de verlenging, een kwestie die zich uiteraard met name tegen het einde van de erfpacht zal
manifesteren48. Gemeente en erfpachter zullen alsdan immers opnieuw tot overeenstemming
moeten komen. De stelsels van tijdelijke erfpacht werden en worden weinig toegepast.
Amsterdam is al in 1915 overgestapt op een stelsel van voortdurende erfpacht. In Rotterdam
werd bij de introductie van stedelijke erfpacht, in 1981, opmerkelijk genoeg gekozen voor
tijdelijke erfpacht. Inmiddels heeft deze gemeente overigens alweer besloten tot algehele
afschaffing van stedelijke erfpacht49.
Stedelijke erfpacht wordt overwegend in de vorm van een voortdurende erfpacht gegoten. Dit
stelsel houdt het midden tussen de eeuwigdurende en tijdelijke erfpacht doordat zij voor
onbepaalde tijd wordt aangegaan, te verdelen in erfpachttijdvakken. Het meest gehanteerde
erfpachttijdvak is 50 jaar, maar ook 25, 30, 60 en 75 jaar komen in de praktijk wel voor. Het einde
van een erfpachttijdvak wordt veelal aangegrepen om herzieningen in de algemene voorwaarden
voor erfpacht door te kunnen voeren, de canon opnieuw vast te stellen danwel het recht te laten
eindigen50.
In Amsterdam heeft men als eerste ervaring opgedaan met een voortdurend stelsel. Toen de
contracten, uitgegeven onder de Algemene Voorwaarden van 1915 expireerden, bleken niet
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zonder meer de nieuwste Algemene Voorwaarden van toepassing te zijn. Weliswaar had de
gemeenteraad in 1966 nieuwe Algemene Voorwaarden vastgesteld, maar deze waren blijkens het
raadsbesluit voor nieuwe gronduitgiften bedoeld. Aangezien de nieuwe Algemene Voorwaarden
van 1966 een geïndexeerde canon bevatte, en de oude Algemene Voorwaarden van 1915 een
vaste canon, zouden de nieuwe Algemene Voorwaarden minder gunstig uitpakken voor de
erfpachters. Daarom werd de toepassingsverklaring in rechte aangevochten51, aanvankelijk met
succes. Hierop werd evenwel een nieuw besluit in de Amsterdamse gemeenteraad genomen,
waarbij uitdrukkelijk werd bepaald dat de Algemene Voorwaarden van 1966 tevens een
herziening van de eerdere Algemene Voorwaarden inhielden. Daarna hebben rechters hun
oordeel over de toepassingsverklaring gewijzigd, ten gunste van de gemeente52.
Tot slot bestaat ook nog de eeuwigdurende erfpacht. Dit is geen erfpacht voor de duur van 100
jaar, maar een erfpacht die voor onbepaalde tijd duurt. De eeuwigdurende erfpacht wijkt duidelijk
af van de tijdelijke en de voortdurende erfpacht. Kan bij de laatste twee de grondwaardestijging
ten behoeve van de gemeenschap afgeroomd worden, bij eeuwigdurende erfpacht is dat eigenlijk
niet mogelijk. In economisch opzicht is er geen verschil met eigendom; de erfpachter heeft zowel
het genot van de onroerende zaak als het voordeel van waardestijging op termijn. Hierop geldt
doorgaans één bijzondere uitzondering. Bij wijziging van het gebruik of van de bestemming kan
de gemeente de canon aanpassen. Dit speelt niet bij eigendom. Eeuwigdurende erfpacht komt in
weinig gemeenten voor. Toepassing vindt hoofdzakelijk plaats in Den Haag en Utrecht.
2.5

Overeenkomsten tussen de stelsels.

Een eigen inventarisatie heeft circa 80 verschillende Algemene Voorwaarden in Nederland
opgeleverd, waarvan er niet twee hetzelfde zijn. De diversiteit en daarmee de complexiteit van de
regelingen is groot, hetgeen de onderlinge vergelijkbaarheid en de transparantie niet ten goede
komt.
Overeenkomsten tussen de stelsels worden op een aantal terreinen gevonden, waarvan de
regulering van het grondgebruik en de voortijdige beëindiging van het erfpachtrecht in het
algemeen belang het meest karakteristiek voor stedelijke erfpacht zijn.
2.5.1 Regulering van het grondgebruik.
Om met de regulering van het grondgebruik te beginnen: het gebruik dient altijd in
overeenstemming met de geldende bestemming te zijn. Een stapje verder gaan de bepalingen die
beogen ongewenst grondgebruik tegen te gaan. Het gaat meestal om een verbod op handelingen
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die de welstand en/of het milieu kunnen schaden53. Bovendien kan de bestemming nooit zomaar
door de erfpachter gewijzigd worden, daarvoor is toestemming van Burgemeester en Wethouders
vereist. Het is erfpachters niet toegestaan hun erfpachtrecht verticaal te splitsen, of om tot
splitsing in appartementsrechten over te gaan. Dit laatste wordt horizontale splitsing genoemd.
Zowel voor verticale als horizontale splitsing is toestemming van Burgemeester en Wethouders
vereist. In het geval van horizontale splitsing zal de canon naar evenredigheid over de
appartementseigenaren verdeeld moeten worden, terwijl bovendien verticale splitsing tot gevolg
heeft dat er niet één, maar meerdere erfpachtrechten totstandkomen. De gemeente zal deze door
middel van nieuwe akten willen vestigen.
Invloed op het feitelijk gebruik wordt eveneens bewerkstelligd via een bebouwingsplicht, die
eigenlijk altijd onderdeel van de Algemene Voorwaarden uitmaakt. In de te onderscheiden
Algemene Voorwaarden kan deze bebouwingsplicht op onderdelen overigens nog wel eens
verschillen. Zo wordt in de ene regeling de bepaling aangetroffen dat een bij aanvang van het
erfpachtrecht gestorte waarborgsom bij voltooiing van de bebouwing, binnen de daarvoor
gestelde termijn, weer teruggestort zal worden54. In andere regelingen wordt expliciet aangegeven
binnen hoeveel jaar de bebouwing gereed dient te zijn. In Schiedam en Vlaardingen werd
hiervoor een termijn van 2 jaar aangehouden, in Leeuwarden mocht de bouw één jaar langer
duren55. Meestal wordt in de Algemene Voorwaarden gewoonweg aangegeven, dat de erfpachter
verplicht is de grond te bebouwen en deze nadien bebouwd te houden56.
De bebouwingsplicht wordt bovendien – standaard - aangevuld met een onderhoudsplicht en een
gedoogplicht. Voor de onderhoudsplicht luidt gebruikelijk de formulering: “de erfpachter is
verplicht de grond met de opstallen in zodanige technische staat te houden dat deze de in de akte
van vestiging aangegeven bestemming op behoorlijke wijze kan dienen. Daartoe dient de
erfpachter de grond met opstallen in alle opzichten goed te onderhouden en waar nodig tijdig
geheel of gedeeltelijk te vernieuwen”57. De gedoogplicht geldt ten aanzien van de aanleg van
openbare nutsvoorzieningen, zoals kabels en leidingen, op het perceel.
Een andere gebruikelijke bepaling gericht op de instandhouding van de opstallen betreft het
sloopverbod. Slechts in een aantal gemeenten, waaronder Rotterdam en Utrecht, is een dergelijk
verbod niet expliciet in de Algemene Voorwaarden opgenomen.
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2.5.2 Beëindiging in het algemeen belang.
De mogelijkheid van voortijdige beëindiging van het erfpachtrecht in het algemeen belang is een
ander karakteristiek punt in de meeste stelsels van stedelijke erfpacht. Slechts in incidentele
gevallen is een dergelijke bepaling niet in de Algemene Voorwaarden opgenomen, waarvan de
Rotterdamse stedelijke erfpacht wellicht het bekendste voorbeeld is58. De bevoegdheid om het
erfpachtrecht te beëindigen komt uiteraard alleen de gemeente als erfverpachter toe. Vaak is het
erfpachters immers niet toegestaan de erfpacht op te zeggen59, danwel uitsluitend tegen het einde
van een erfpachttijdvak60. Het begrip “algemeen belang” wordt overigens in geen van de stelsels
nader aangeduid. Aangenomen mag worden dat het hier om algemene belangen op het gebied
van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaat, met name stadsvernieuwing.
Voor de beëindiging in het algemeen belang geldt altijd een aantal procedurele voorschriften. De
voornaamste zijn dat er een daartoe gemotiveerd voorstel van Burgemeester en Wethouders
alsmede een besluit van de gemeenteraad moet zijn. Het besluit moet voorts aan erfpachter,
hypotheekhouder en andere derde-belanghebbenden schriftelijk worden bekendgemaakt.
Daarnaast zal het besluit ook nog algemeen bekend gemaakt moeten worden, bijvoorbeeld door
inschrijving ervan in de openbare registers61.
Omtrent de bepaling van de schadevergoeding voor de erfpachter in het geval van beëindiging in
het algemeen belang lopen de regelingen weer uiteen. Overwegend wordt voor de bepaling van
de schadevergoeding verwezen naar de Onteigeningswet62. Andere formuleringen komen op dit
punt ook wel voor, zoals: “vergoed wordt de schade welke het gevolg is van het eindigen van dit
recht63”.
2.6

Verschillen tussen de stelsels.

De voornaamste verschillen tussen de stelsels hebben betrekking op de canon. Iedere regeling
kent zijn eigen bepalingen omtrent het soort canon, vast of variabel, de vaststelling van de hoogte
van de canon, de aanpassing van de canon en eventuele mogelijkheden om de canon af te kopen.
2.6.1 Het soort canon: vast of variabel.
Wat betreft het soort canon kan opgemerkt worden, dat de oudere regelingen vrijwel allemaal
uitgaan van een vaste canon voor het gehele erfpachttijdvak64. Het principe om de canon
periodiek aan te passen was wel bekend, maar werd ook wel als een belemmering voor de
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inburgering van stedelijke erfpacht als instituut beschouwd. De onzekerheden welke aan een
variabele canon verbonden zijn, zou de hypotheekverstrekking immers kunnen bemoeilijken65.
Het werd echter in de loop van de tijd duidelijk, dat bij voortdurende stijging van het algemeen
prijspeil de canons in reële termen daalden. Hiermee voldeed dit type canon onvoldoende om één
van de beoogde doelen van stedelijke erfpacht te realiseren, namelijk het aan de gemeenschap ten
goede laten komen van de grondwaardestijging. In reactie hierop voerde Amsterdam in 1966 de
variabele – of waardevaste - canon in66. Alle regelingen die daarna in Nederland zijn ingevoerd,
zijn gebaseerd op een variabele canon. In paragraaf 2.5.3.3. wordt nader ingegaan op de
verschillende regelingen voor de aanpassing van de canon.
2.6.2 Hoogte van de canon.
Overwegend zal de canon een relatie vertonen met de hoogte van de rente waartegen gemeenten
geld kunnen lenen en de waarde van de grond. In de uitwerking doen zich echter grote
verschillen voor.
Het kan zijn dat de gemeenteraad zelf periodiek de canonpercentages vaststelt, zoals in
Amsterdam, Rotterdam en Utrecht het geval is. Of en op welke wijze er dan een verband bestaat
met de hoogte van de rente op leningen die de gemeente zelf is aangegaan is dan lastiger vast te
stellen.In andere gevallen blijft het onduidelijk tegen welke rentestandaard door de gemeente geld
geleend kan worden. In Maastricht gaat het bijvoorbeeld om “de rente waartegen gedurende de
laatste vijf jaren door de gemeente leningen op langere termijn zijn aangegaan”67. En in
Vlaardingen wordt uitgegaan van “de omslagrente van het gemeentelijk financieringsfonds,
verhoogd met 1% voor risicodekking en 0,25% voor administratiekosten”68.
Andere gemeenten verschaffen wel duidelijkheid over de gehanteerde rentestandaard, maar dan
nog verschillen de keuzes inhoudelijk. In Groningen is het canonpercentage gelijk aan het
rendement op de nieuwste drie staatsleningen met een opslag van 100 basispunten voor
administratiekosten69. In Den Bosch geldt de kapitaalmarktrentevoet voor hypothecaire leningen,
zoals door De Nederlandsche Bank gepubliceerd in haar kwartaalbericht70. In veel gemeenten
wordt de rente op leningen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten als uitgangspunt
genomen. Soms geldt hierbij een opslag van 12½, 25 of 50 basispunten voor
administratiekosten71, in andere gevallen weer niet72.
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2.6.3 Aanpassing van de canon.
Met een variabele canon wordt voornamelijk beoogd de canon gelijke tred met de ontwikkeling
van de waarde van de grond te laten houden. Hiervoor hebben alle gemeenten hun eigen
aanpassingsformules opgesteld, zodat sprake is van een grote variatie op dit punt. In hoofdlijnen
kunnen de volgende aanpassingsformules worden onderscheiden (zie tabel 2.1.):
Tabel 2.1. Algemene formules voor de aanpassing van de canon.
Formule

Omschrijving

1

Cnw = Coud * AC

De nieuwe canon is gelijk aan de oude canon vermenigvuldigd met een bepaalde
AanpassingsCoëfficiënt

2

Cnw = W0 * c%nw

De nieuwe canon is gelijk aan de oorspronkelijke grondwaarde vermenigvuldigd met het
meest actuele canonpercentage

3

Cnw = Wnw * c%nw

De nieuwe canon is gelijk aan de actuele grondwaarde vermenigvuldigd met het meest
actuele canonpercentage
Hierbij zijn voor de vaststelling van de actuele grondwaarde twee methoden te
onderscheiden:
1. De oorspronkelijke grondwaarde wordt geïndexeerd met inflatie;
2. De grondwaarde wordt opnieuw vastgesteld.

De eerste mogelijkheid, indexering van de geldende canon met behulp van een
aanpassingscoëfficiënt kent overigens vele varianten, welke in Bijlage A zijn opgenomen.
Een vijfjaarlijkse aanpassing van de canon door het actuele canonpercentage aan de oorspronkelijke
grondwaarde te relateren (dus volgens de formule: Cnw = W0 * c%nw ) geschiedt in de Algemene
Voorwaarden van: Den Haag (1993), Groningen (1993), Haarlem (1997), Zaanstad (1991), Den
Bosch (1996), Dordrecht (1979, 1980), Leiden (1992), Nijmegen (1981, 1993), Delft (1993), en
Hoorn (1995). De Algemene Voorwaarden van Utrecht (1974 en 1984) gaan uit van eenzelfde
principe, echter er is sprake van tienjaarlijkse aanpassing alsmede enkele randvoorwaarden ten
aanzien van de toepasbaarheid van het recentste canonpercentage.
Bij de periodieke aanpassing van zowel grondwaarde als canonpercentage is het volgende op te merken.
Bij het hanteren van een indexeringsformule voor de grondwaarde wordt van vijf- of tienjaarlijkse
aanpassing uitgegaan73. Wordt de grondwaarde opnieuw getaxeerd, dan geldt veelal een
tienjaarlijkse aanpassing74.
Andere aanvullingen op de variabele canons zijn bijvoorbeeld begrenzingen voor de aanpassingen
(“de aangepaste canon mag nimmer meer dan het dubbele en nimmer minder dan de helft van de
oude canon bedragen”) of keuzemogelijkheden ten aanzien van de perioden waarvoor de canon
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gefixeerd kan worden. Zonder een dergelijke begrenzing zou een hoge inflatie een erg nadelige
uitwerking hebben voor erfpachters. In tabel 2.2. wordt de aanpassing van de canons met een
getallenvoorbeeld nader toegelicht.
Tabel 2.2. Aanpassing van de canon, getallenvoorbeelden.

1

Formule

Uitleg en getallenvoorbeeld.

Cnw = Coud * AC

Stel de huidige, oude canon (Coud ) bedraagt €10.000,- en wordt in 2006 (t) aangepast.
Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden 1994 van Amsterdam. Voor de CPI
wordt gehanteerd 2000=100.
De aanpassingscoëfficiënt (AC) wordt berekend als A/B, waarbij:
A = CPI alle huishoudens in juni 2005 (t-1) = 112,8
B = CPI alle huishoudens in juni 2000 (t-6) = 99,8.
Hieruit volgt, dat (A/B) = (112,8 / 99,8) = 1,13
De nieuwe canon (Cnw ) bedraagt dan €10.000,- * 1,13 = €11.300,-

2

Cnw = W0 * c%nw

De oorspronkelijke grondwaarde (W0 ) van een perceel bedraagt €1.000.000,-. Van
toepassing zijn de Algemene Voorwaarden 1992 van Leiden. De canon wordt in 2003
aangepast. Het canonpercentage is gelijk aan de gemiddelde rentevoet van 25-jarige
leningen bij de Bank voor Nederlandse Gemeenten, in het kwartaal voorafgaand aan het
eerste kalenderjaar waarvoor de aangepaste canon gaat gelden (er wordt voor de
berekening van de canon geen rekening gehouden met de opslag van 1/8%). De
oorspronkelijke canon is vijf jaar eerder op overeenkomstige wijze vastgesteld.
De rentepercentages zijn:
Kwartaal IV van 1997: 5,99%
Kwartaal IV van 2002: 4,92% (dit is c%nw)
De oorspronkelijke canon bedroeg: €1.000.000,- * 5,99% = €59.900,De nieuwe canon (Cnw ) bedraagt: €1.000.000,-. * 4,92% = €49.200,-

3

Cnw = Wnw * c%nw

Op een perceel erfpacht zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden 1982 van
Arnhem. De canon wordt 10 jaar na vestiging van het recht aangepast. Het recht is
gevestigd in februari 1993, de aanpassing vindt plaats in februari 2003. Het
canonpercentage is gelijk aan het verschuivend twaalfmaands gemiddelde van het
effectieve rendement van 25-jarige leningen van de Bank voor Nederlandse Gemeenten.
Ten behoeve van de aanpassing wordt de waarde van het perceel opnieuw vastgesteld.
De canon was in 1993 gebaseerd op:
- de oorspronkelijke grondwaarde van €1.000.000,- het toenmalige canonpercentage van 6,5%
en bedroeg: €1000.000,- * 6,5% = €65.000,In 2003 wordt:
- de waarde van de grond getaxeerd op €1.500.000,- (dit is Wnw)
- het nieuwe canonpercentage: 5,2% (dit is c%nw),
en daarmee de nieuwe canon: €1.500.000,- * 5,2% = €78.000,-
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2.6.4 Afkoop van de canon.
Het afkopen van de toekomstige canons heeft als voordeel dat niet steeds tussentijds betaald
hoeft te worden, hetgeen zekerheid verschaft. Daar staat als belangrijk nadeel tegenover, dat na
verloop van de periode waarvoor afgekocht is toch weer een canon of een afkoopsom betaald
dient te worden. De beleving van de erfpachter zal namelijk veelal zijn, dat hij de afgekochte
erfpacht als gelijkwaardig aan eigendom van de grond beschouwt.
Afkoop van de canons kan in sommige gemeenten sowieso niet (Nijmegen), terwijl het in andere
gemeenten afhangt van de specifieke regeling. Zo was bijvoorbeeld in de oudere regelingen van
Amsterdam en Rotterdam de mogelijkheid van afkoop nog niet opgenomen maar in de nieuwere
regelingen wel. Waar afkoop wel mogelijk is, zijn er ook weer verschillende mogelijkheden te
onderscheiden. Zo kan het zijn dat slechts voor een beperkt aantal jaren kan worden afgekocht.
In Rotterdam, Schiedam en Dordrecht (1984) gelden als maximum 50 jaar. Andere gemeenten
hanteren het erfpachttijdvak als maximale termijn. In Leiden geldt weliswaar de eeuwigdurende
erfpacht, maar die kan maar voor 75 jaar worden afgekocht. In andere gemeenten met
eeuwigdurende erfpacht (Utrecht, Den Haag, Delft en Purmerend) kan wel voor eens en altijd de
canonverplichting worden afgekocht.
2.7

Samenvatting

In dit hoofdstuk heeft het verschijnsel “stedelijke erfpacht” centraal gestaan. Hieronder verstaan
wij: door gemeenten verplicht opgelegde erfpacht binnen het stedelijke gebied, bestemd voor woningbouw danwel
commerciële doeleinden. Hiervan is in ieder geval sprake als de gemeente in de regel grond in erfpacht
uitgeeft, maar ook als een gemeente imperatief gebruik maakt van het erfpachtrecht.
Niet tot stedelijke erfpacht rekenen wij: in erfpacht uitgegeven gronden voor agrarische
doeleinden, alle erfpachten van de Staat en particulieren (b.v. Schiphol), gronden die op verzoek
van gegadigden in erfpacht zijn uitgegeven en andere incidentele erfpachtuitgiften.
Er bestaan drie hoofdvormen van stedelijke erfpachtstelsels: tijdelijke, voortdurende en
eeuwigdurende. De stelsels vertonen overeenkomsten wat betreft de regulering van het gebruik
van de grond. Wat betreft het type canon, de hoogte van de canon, de aanpassing van de canon
en eventuele afkoopmogelijkheden verschillen de stelsels onderling aanzienlijk.
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3

Omvang stedelijke erfpacht in Nederland

3.1

Inleiding.

In dit hoofdstuk wordt de vraag behandeld: wat is de omvang van stedelijke erfpacht in Nederland? Deze
vraag wordt beantwoord aan de hand van, veelal erg oude, literatuur over de stedelijke toepassing
van erfpacht. Voorts wordt aan de hand van recente gemeentelijke notities over erfpachtbeleid of
over grondbeleid een actueel beeld van de toepassing van stedelijke erfpacht geschetst.
Cijfermatige gegevens over de omvang van het erfpachtbezit voor alle dan wel een grote groep
gemeenten gedurende een reeks van jaren zijn helaas nauwelijks beschikbaar75. Hiervoor is een
aantal verklaringen te geven.
Allereerst worden er geen statistieken over erfpacht bijgehouden door het Centraal Bureau voor
de Statistiek of het Kadaster. Registratie van erfpachtpercelen vindt natuurlijk wel plaats bij het
Kadaster. Echter, hierbij bestaat geen aparte indeling naar type erfverpachter. Zo het al mogelijk
is inzicht te krijgen in het aantal erfpachtpercelen via het Kadaster, dan kan hieruit dus nog niet
worden opgemaakt of het gemeentelijke-, Staats- of particuliere erfpacht betreft. Een andere
moeilijkheid is dat het aantal woningen of de metrages commercieel onroerend goed niet worden
geregistreerd, maar uitsluitend het oppervlakte van het perceel. Het moge duidelijk zijn dat voor
de beantwoording van de vraag hoe omvangrijk stedelijke erfpacht in Nederland is, het aantal
woningen meer betekenis heeft dan de oppervlakte van de percelen. Dit is eens te meer relevant
voor het stedelijke gebied, dáár staan immers grote aantallen woningen op relatief kleine
grondoppervlaktes.
Voor een beschrijving van de omvang van stedelijke erfpacht wordt derhalve gebruik gemaakt
van eerder onderzoek op dit terrein. Het onderzoeksmateriaal kent wel verschillende
invalshoeken. Zo richten de meeste onderzoeken zich op de vaststelling van de gemeenten waar
stedelijke erfpacht voorkomt, terwijl in andere onderzoeken ook aandacht is besteed aan andere
relevante variabelen, zoals het aantal woningen of de inkomsten uit erfpacht.
In het navolgende wordt eerst ingegaan op de vraag in welke gemeenten stedelijke erfpacht
voorkomt. Daarna wordt aan de hand van cijfermatige gegevens de omvang van stedelijke
erfpacht geschetst.
3.2

Eerder onderzoek naar gemeenten met stedelijke erfpacht.

De vraag in welke gemeenten stedelijke erfpacht voorkomt, zowel als gevolg van het huidige
grondbeleid of als gevolg van het grondbeleid in het verleden, wordt in het navolgende aan de
hand van eigen en eerdere onderzoeken behandeld. In tabel 3.1., zijn hiervan de voornaamste
conclusies schematisch weergegeven en het betreft steeds de situatie op het moment van
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onderzoek door de verschillende auteurs. In deze tabel zijn de gemeenten gerangschikt naar
inwoneraantal per 1-1-2004, en is tevens een ondergrens van 50.000 inwoners aangehouden.

NVGB
(1926)

Gundlach
(1933)

Festen
(1964)

VROM
(1982)

De Jong
(1984)

Van Velten
(1995)

De Jong
(1995)

Nelisse
(2007)

Amsterdam

Hudig
(1908)

Tabel 3.1. Gemeenten (>50.000 inwoners per 1-1-2004) met stedelijke erfpacht in heden en verleden.

Xa

R

Xb

R

Xc

R

R

R

R

Rotterdam

I

Den Haag

R

Xb

Xc

R

R

R

R

Xc

R

R

R

R/I

I

Xc

R

R

R

R

Utrecht

I

Tilburg

I

Xb

I

Xc

I

I

Xb

I

Xc

I

I

Xb

I

Xc

I

R

Xb

I

Xc

R

Xc

R

I

Xc

I

I

Xc

I

Groningen

Xa

Haarlem
Arnhem
Xa

Zaanstad

Xb

Den Bosch
Maastricht

I

Dordrecht

I

Xb

I

I

Leiden

Xc

R

Zoetermeer

Xc

I

Delft

Xc

R

Leeuwarden

Xa

Deventer

Xa

R

Xb

I

Xc

Xb

I

Xc

Purmerend
Schiedam

R

R

R

R

I
R

Xa

I

Xb

R/I

Xc

Spijkenisse
Vlaardingen

I

R
R

Xa

R

Xc

R

Lelystad

Xc

I

Hoorn

Xc

I

Den Helder

Xb

I

Xb

Xc

Verklaring van de gehanteerde codes:
R

Gronduitgifte in de regel in erfpacht

I

Imperatief gebruik van het erfpachtrecht

Xa

Uitgifte grond binnen het stedelijke gebied in de regel of op zekere schaal in erfpacht.

Xb

Gemeente met omvangrijk bezit erfpachtgrond in beheer bij het grondbedrijf.

Xc

Gemeente met meeste koopwoningen op erfpachtgrond.

Aan het begin van de twintigste eeuw, in 1908, onderzocht Hudig als eerste de gemeentelijke
gronduitgifte in erfpacht in de 62 gemeenten met meer dan 10.000 inwoners volgens de
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Volkstelling van 1899. Hij stelt, dat het “het uitgeven van gemeentegronden in erfpacht verre van
algemeen is”76. Slechts enkele gemeenten gaven grond in erfpacht uit en waar dat wel gebeurde
ging het hoofdzakelijk om grond voor landelijk gebruik. Als gemeenten waar gronden in de regel
in erfpacht werden uitgegeven ten behoeve van woningbouw en/of commerciële doeleinden
noemt hij: Amsterdam en Harlingen. De gemeente Steenwijk gaf grond in erfpacht uit, omat zij
er in voorkomende gevallen weer de vrije beschikking over de grond moest kunnen krijgen. In de
gemeenten Vlaardingen, Leeuwarden, Harderwijk, Deventer, Schiedam en Zaandam werden
gronden voor woningbouw en commerciële doeleinden binnen het stedelijke gebied ook al op
zekere schaal in erfpacht uitgegeven. Uit de beschrijving van Hudig is evenwel niet op te maken
of dit verplicht door deze gemeenten of op verzoek van gegadigden was gebeurd. Het eerste is
overigens het meest waarschijnlijke. De gemeente Groningen had een zéér groot oppervlak in
erfpacht uitgegeven, doch dit lag hoofdzakelijk buiten de gemeentegrenzen.
In een studie van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen getiteld “Verkoop of
Erfpacht” uit 1926 worden als gemeenten genoemd, die gronden uitsluitend “of zoo eenigszins
mogelijk” in erfpacht uitgeven: Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Hengelo, Leeuwarden,
Vlaardingen en Zwolle. Van het imperatief gebruik van het erfpachtrecht is sprake in de
gemeenten: Apeldoorn, Dordrecht, Groningen, Haarlem, Hilversum, Maastricht, Rotterdam,
Schiedam, Tilburg en Utrecht)77.
Het onderzoek van Gundlach uit 1933 naar de omvang en betekenis van circa 60 gemeentelijke
grondbedrijven geeft een vrij uitgebreid inzicht in de erfpachtuitgiften in de periode 1922 tot en
met 1931. Ongeveer de helft van de grondbedrijven, circa 30, hadden erfpachtgrond in beheer.
De auteur merkt zelf op, dat een volledig inzicht in de werking van de gemeentelijke
grondbedrijven moeilijk te verkrijgen was78. En aangezien gemeenten zonder grondbedrijf buiten
zijn inventarisatie vielen, is aan zijn onderzoek geen volledig beeld van de erfpachtuitgiften te
ontlenen. Bovendien heeft Gundlach geen onderscheid gemaakt naar stedelijke of agrarische
erfpacht en eveneens geen onderscheid naar verplichte of vrijwillige erfpachtgronden. Uit het feit,
dat de gegevens zijn ontleend aan de gemeentelijke grondbedrijven, kan afgeleid worden dat zij
betrekking hebben op stedelijke erfpacht. Enige vertroebeling, door agrarische erfpacht en/of
facultatieve uitgiften binnen het stedelijk gebied in de gegevens van Gundlach is echter niet
helemaal uitgesloten. Op basis van dit onderzoek kunnen - in alfabetische volgorde - de volgende
gemeenten als erfpachtgemeenten aangemerkt worden: Aalsmeer, Amsterdam, Arnhem, Bergen
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Op Zoom, Bussum, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Groningen,
Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hengelo, Hilversum, Leeuwarden, Nijmegen, Schiedam,
Sliedrecht, Tilburg, Velsen, Vlaardingen, Zaandam, Zutphen en Zwolle79.
De inventarisatie van Festen, in 1964 gepubliceerd in het tijdschrift “De Gemeenteraad”, is een
informatieve beschrijving van de toepassing van het erfpachtrecht. Deze auteur vermeldt per
gemeente zaken als het uitgiftebeleid (erfpacht of verkoop), de hoofdlijnen van eventuele
Algemene Voorwaarden, canonpercentages, of het woningbouw of industriële doeleinden betreft
en in enkele gevallen de in erfpacht uitgegeven oppervlakten. Echter, doordat de inventarisatie
niet systematisch aan de hand van enkele criteria is uitgevoerd, is de feitelijke situatie met
betrekking tot de toepassing van erfpacht soms lastig te interpreteren. Zo wordt bijvoorbeeld bij
de gemeente Haarlem vermeld, dat nog niet is beslist of in bepaalde gevallen of in beperkte mate
aan erfpacht de voorkeur moet worden gegeven80. Hiermee ontstaat de indruk dat erfpacht
hooguit in uitzonderingsgevallen wordt toegepast. Echter, in de tekst die volgt staat vermeld, dat
van 1920 tot 1963 circa 1,1 miljoen m2 grond is verkocht tegen circa 11,2 miljoen m2 grond in
erfpacht uitgegeven. Interpretatie van deze informatie is lastig. Een ander voorbeeld betreft de
beschrijving bij de gemeente Arnhem81. Hier is sprake van “geen voorkeur voor erfpacht boven
verkoop. Grond voor woningwetbouw door woningbouwcorporaties wordt in erfpacht
gegeven.” Betekent dit, dat er toch wel enige voorkeur is voor erfpacht, namelijk als het grond
voor woningwetbouw door woningbouwcorporaties betreft? Of is er geen voorkeur voor
erfpacht, maar betreft het in voorkomende gevallen uitsluitend grond voor woningwetbouw door
woningbouwcorporaties?
Onverminderd de moeilijkheden bij de interpretatie, geven de gegevens van Festen het volgende
beeld omtrent het voorkomen van stedelijke erfpacht halverwege de jaren zestig van de twintigste
eeuw. Alleen in Amsterdam en Den Haag werd grond in de regel in erfpacht uitgegeven. Voor
Schiedam is niet eenduidig vast te stellen of erfpachtuitgiften in de regel danwel imperatief
plaatsvonden. In de gemeenten Utrecht, Tilburg, Haarlem, Arnhem, Dordrecht, Leeuwarden,
Deventer, Hengelo, Vlaardingen en Den Helder werd imperatief van het erfpachtrecht gebruik
gemaakt. Voor Den Bosch en Maastricht duidt de informatie op imperatief danwel facultatief
gebruik van het erfpachtrecht.
In 1982 heeft Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening een onderzoek verricht
naar de effecten van gestegen gronduitgifteprijzen (met name canons) op de woonlasten82. Het
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onderzoek richtte zich uitsluitend op koopwoningen. Aangezien geconstateerd werd, dat er
merkwaardig genoeg geen lijst of inventarisatie bleek te zijn van gemeenten met erfpacht, hebben
de onderzoekers een eigen inventarisatie gemaakt83. Daarbij is van diverse bronnen gebruik
gemaakt, zoals het Nationaal Rayon Onderzoek, een studie van de Consumentenbond en
informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Als gemeenten, die erfpacht hanteren
bij de gronduitgifte ten behoeve van woningbouw worden genoemd: Amsterdam, Arnhem, Delft,
Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Deventer, Dronten, Groningen, Haarlem, Haarlemmermeer,
Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Lelystad, Maastricht, Noordoostpolder, Poortugaal, Rotterdam,
Schiedam, Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Vlaardingen, Zaanstad en Zoetermeer. Uit de beschrijving
van de onderzoeksresultaten is niet eenduidig op te maken, of deze gemeenten in de regel grond
in erfpacht uitgaven, danwel imperatief, danwel facultatief. Er is alleen bekend, dat in deze
gemeenten de meeste “koopwoningen op erfpachtgrond” te vinden zijn. Daarbij merken de
onderzoekers op, dat deze lijst niet pretendeert volledig te zijn84.
In haar dissertatie uit 1984, gewijd aan gemeentelijke gronduitgifte, besteedt De Jong
gedetailleerd aandacht aan het voorkomen van erfpacht. De uitkomsten van haar enquête onder
Nederlandse gemeenten levert het volgende inzicht, relevant voor stedelijke erfpacht. In 13
gemeenten werd grond in de regel in erfpacht uitgegeven. Dit waren: Amsterdam, Arnhem, Delft,
Den Haag, Leiden, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Utrecht, Vlaardingen,
Wageningen en Zaanstad85. In 23 andere gemeenten was sprake van imperatief gebruik van het
erfpachtrecht. Deze groep liet zich indelen in 3 subgroepen. In de eerste subgroep werd als regel
grond in erfpacht uitgeven in (bepaalde) delen van de binnenstad of bebouwde kom. Het betrof
de gemeenten Almelo, Assen, Deventer, Gorinchem, Gouda, Groningen, Haarlem, Den Bosch,
Lelystad, Nijmegen, Sittard, Tilburg, Velsen en Zoetermeer. In de tweede subgroep werd als regel
grond voor woningwetbouw uitsluitend in erfpacht uitgegeven aan woningbouwcorporaties. Dit
waren: Hoorn, Maastricht, Sittard, Sneek, Tilburg en Velsen. In de derde subgroep bevonden zich
twee gemeenten die in de regel grond voor industriële en handelsdoeleinden uitsluitend in
erfpacht uitgaven, te weten: Velsen en Dordrecht86.
Ruim 10 jaar na de studie van De Jong inzake het gronduitgiftebeleid van gemeenten, zijn de
uitkomsten ervan in twee onafhankelijke onderzoeken geactualiseerd. Het betreft een studie van
Van Velten ten behoeve van het pré-advies inzake erfpacht voor de Koninklijke Notariële
Broederschap uit 1995 en een actualisatie van De Jong zelf.
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Van Velten heeft zich in zijn actualisatie toegespitst op gemeenten die in de eerdere studie van
De Jong uit 1984 in de regel grond in erfpacht uitgaven. Het imperatieve gebruik van het
erfpachtrecht is buiten beschouwing gelaten. De actualisatie levert het volgende beeld. De 4 grote
steden (Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) alsmede Leiden en Schiedam bleven
grond in de regel in erfpacht uitgeven. In 4 gemeenten was het stelsel van stedelijke erfpacht voor
de gehele gemeente of een deel daarvan verlaten en/of waren de erfpachters in de gelegenheid
gesteld om de bloot-eigendom alsnog te verwerven. Dit betrof de gemeenten Arnhem, Delft,
Wageningen en Purmerend. Vlaardingen en Zaanstad hadden het beleid ten aanzien van
industrieterreinen gewijzigd. Uit concurrentie overwegingen werd daar inmiddels de keus tussen
eigendom en erfpacht aan gegadigden overgelaten. In Spijkenisse werd alleen grond voor
bedrijfsdoeleinden nog in erfpacht uitgegeven. Gronden met andere bestemmingen werden in
eigendom overgedragen. Voorts waren er geen nieuwe gemeenten overgegaan tot de invoering
van stedelijke erfpacht87.
De actualisatie van De Jong zelf geeft eenzelfde beeld. Het belang van erfpacht voor de
gronduitgifte door gemeenten bleek te zijn teruggelopen. Van de 13 gemeenten die in 1984 nog
grond in de regel in erfpacht uitgaven, hadden er inmiddels 7 afstand van dit beleid gedaan.
Alleen in de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Leiden en Schiedam werd
grond nog in de regel in erfpacht uitgegeven88.
Bij de beantwoording van de vraag in welke steden stedelijke erfpacht voorkomt, hetzij als gevolg
van huidig grondbeleid danwel als gevolg van het grondbeleid in het verleden, dient rekening
gehouden te worden met een tweetal beperkingen. Allereerst is voor de beantwoording van de
vraag gebruik gemaakt van bronnen die zich eigenlijk niet meer laten verifiëren. Kortom, op
grond van deze bronnen is het antwoord zo goed als de bronnen van kwaliteit zijn.
Ten tweede is het zo, dat gemeentelijk beleid zelden een constante in de tijd is. Het meest
constant is het beleid van de gemeente Amsterdam, daar wordt sinds 1896 grond in de regel
alleen in erfpacht uitgegeven. Hierop zijn in de loop van de tijd wel enige uitzonderingen
gemaakt, maar deze bevestigen vooral de regel. Maar in sommige gemeenten is slechts gedurende
een aantal jaren grond in de regel in erfpacht uitgegeven, doorgaans afhankelijk van de politieke
signatuur van de gemeenteraad. Voorbeelden hiervan zijn Almelo, Assen en Deventer. In Almelo
werden in 1916 algemene erfpachtvoorwaarden vastgesteld, met als uitgangspunt dat
gemeentegrond als regel in erfpacht zou worden uitgegeven. Echter, in de praktijk werd erfpacht
slechts in zeer beperkte mate toegepast89. In Assen verkreeg naar verluidt in 1978 de Partij van de
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Arbeid een meerderheid in de gemeenteraad. Het gemeentebestuur voerde vervolgens een stelsel
van stedelijke erfpacht in. Bij de volgende raadsverkiezingen verloor de P.v.d.A. echter de
meerderheid in de Raad en schafte het nieuwe gemeentebestuur meteen het erfpachtbeleid weer
af. In Deventer besloot de gemeente in 1919 gemeentegronden nog uitsluitend in erfpacht uit te
geven, maar kwam in 1922 weer op dit besluit terug. Daarna werd gemeentegrond in hoofdzaak
verkocht90.
De selectie van gemeenten met stedelijke erfpacht op grond van de beschikbare bronnen, met
behulp van de gehanteerde definitie van stedelijke erfpacht alsmede rekening houdend met
wijzigingen in het gemeentelijk beleid is op zichzelf geen moeilijke opgave. Als vast te stellen is,
dat een gemeente in de bronnen vaak genoemd wordt als een gemeente die in de regel grond in
erfpacht uitgaf of imperatief gebruik maakte van het erfpachtrecht, dan is sprake van het
voorkomen van stedelijke erfpacht in die gemeente. Het wordt echter ingewikkelder, wanneer
deze selectie de uitkomst moet zijn van een streng geobjectiveerde selectieprocedure. Teneinde
de willekeur toch zoveel mogelijk buiten te sluiten, is bij de beoordeling van het
onderzoeksmateriaal uitgegaan van een aantal criteria. Was het gemeentelijke beleid gericht op
gronduitgifte “in de regel in erfpacht”, dan weegt dit zwaarder dan wanneer sprake was van het
“imperatieve gebruik” van het erfpachtrecht. Voorts leggen bronnen van recente datum meer
gewicht in de schaal dan bronnen van oudere datum.
Op een dergelijke wijze is aan gemeenten met meer dan 50.000 inwoners per 1 januari 2004 met
vermeldingen in de studies van de Nederlandsche Vereeniging voor Gemeentebelangen (1926),
Festen (1964), VROM (1982), De Jong (1984 en 1995) en Van Velten beoordeeld. De uitkomst
hiervan is als volgt. De aanwezigheid van stedelijke erfpacht is het gevolg van erfpachtbeleid in
het verleden of van erfpachtbeleid in het heden. Hiervan is sprake in de gemeenten: Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Tilburg, Groningen, Haarlem, Arnhem, Zaanstad, Den Bosch,
Maastricht, Dordrecht, Leiden, Zoetermeer, Delft, Leeuwarden, Deventer, Purmerend, Schiedam,
Spijkenisse, Vlaardingen, Lelystad, Hoorn en Den Helder. Er zijn geen gegevens beschikbaar
omtrent het werkelijke areaal erfpachtgrond in deze gemeenten.
In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de actuele status van stedelijke erfpacht in de
hierboven vermelde gemeenten.
3.3

Actuele situatie gemeenten met stedelijke erfpacht.

De steden waar stedelijke erfpacht kan voorkomen kunnen wat betreft het actuele beleid in 2
groepen verdeeld worden.
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De eerste groep betreft gemeenten die onverminderd grond in de regel in erfpacht uitgeven; deze
hebben hun beleid niet gewijzigd. Het gaat in deze groep om Amsterdam, Den Haag en Utrecht.
In Amsterdam staat het erfpachtstelsel met enige regelmatig aan kritiek bloot, hetzij binnen de
gemeenteraad91 danwel van belangengroepen daarbuiten92. In de regelingen van het stelsel worden
nog weleens wijzigingen aangebracht93. Onveranderd blijft, dat alle grond in erfpacht wordt
uitgegeven. In Den Haag is in 1986 de overstap van een voortdurend stelsel naar een
eeuwigdurend stelsel gemaakt. Momenteel onderzoekt deze gemeente of het erfpachtstelsel,
gezien de ontwikkelingen in het wettelijke instrumentarium van de overheid op het gebied van
ruimtelijke ordening, grondpolitiek en aanverwante beleidsterreinen, eventueel hervormd of
wellicht afgeschaft zou kunnen worden94. In Utrecht werd aanvankelijk ook een stelsel van
voortdurende erfpacht gehanteerd, de overstap naar een eeuwigdurend stelsel werd in 1989
gemaakt. In 2003 kregen erfpachters onder het oude (voortdurende) stelsel de mogelijkheid hun
recht naar het nieuwe, eeuwigdurende stelsel te converteren95.
In de tweede groep gemeenten wordt niet langer actief een stelsel van stedelijke erfpacht
gehanteerd. Het gaat in deze groep om de gemeenten Rotterdam, Tilburg, Groningen, Haarlem,
Arnhem, Zaanstad, Den Bosch, Maastricht, Dordrecht, Leiden, Zoetermeer, Delft, Leeuwarden,
Deventer, Purmerend, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Lelystad, Hoorn en Den Helder. In de
meeste van deze gemeenten kunnen erfpachters het (blote) eigendom van de grond verwerven.
Er bestaan in deze groep op punten wel onderlinge nuances en verschillen in het gevoerde beleid.
De meest in het oog springende beleidswijziging van de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in
Rotterdam. Deze gemeente heeft per 1 januari 2003 het erfpachtstelsel afgeschaft. Binnen een
periode van 3 jaar krijgen alle bestaande erfpachters een aanbod om de grond onder hun
(koop)woning in eigendom te verwerven. Over de methodiek voor de grondprijsberekening,
waarop dit aanbod is gebaseerd, is uitvoerig gediscussieerd96. Deze discussie heeft niet kunnen
verhinderen dat de conversie van erfpacht naar eigendom in Rotterdam gestaag voortschrijdt.
Andere gemeenten hebben soortgelijke besluiten als in Rotterdam genomen. Zo stelt de
gemeente Vlaardingen, dat “het sinds 1997 mogelijk is de grond, waarop uw huis of appartement
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is gebouwd, in eigendom te verwerven. Voor die tijd waren kopers van woningen meestal
aangewezen op erfpacht. Het omzetten van de erfpacht in eigendom is overigens niet verplicht,
want het huidige erfpachtsysteem blijft gewoon bestaan”97. Ook in Leeuwarden98 en Spijkenisse99
kunnen erfpachters al enige jaren op verzoek de blote eigendom van hun erfpachtperceel
verwerven. In Leeuwarden worden erfpachters daarvoor, tegelijk met de verzending van de
aanslagen van de erfpachtcanons, elk jaar uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid tot aankoop
en ook geïnformeerd waar alle gewenste gegevens kunnen worden verkregen; verder wijzen
makelaardij en notariaat de (nieuwe) erfpachters op de koopmogelijkheid. In de periode 19932001 maakten jaarlijks enkele tientallen erfpachters van deze mogelijkheid gebruik100. In de
gemeente Hoorn heeft de gemeenteraad dit jaar, 2007, het besluit genomen om het
erfpachtstelsel los te laten en in het kader van het gronduitgiftebeleid verkoop van grond als
generieke uitgiftevorm te hanteren. Tevens zullen nadere voorwaarden worden vastgesteld voor
de verkoop van de blote eigendommen aan de zittende erfpachters101.
Een aanmoediging om de blote eigendom te verwerven kan ook de vorm van een korting op de
verwervingsprijs van de grond aannemen. In Haarlem werd het in 1989 beleid om het aantal
erfpachtrechten af te bouwen. Om dit te stimuleren werd erfpachters een korting van 30% op de
grondprijs in het vooruitzicht gesteld, indien zij vóór een bepaalde datum aan de omzetting
meewerkte. Tot 1 januari 2000 heeft 85 à 90% van de aangeschreven erfpachters gebruik gemaakt
van deze gelegenheid. Met ingang van deze datum werd overgestapt op een andere systematiek
om de grondprijs vast te stellen en verviel tevens de kortingsregeling. Als gevolg hiervan liep het
aantal omzettingen drastisch terug. In de periode 2000 tot 2004 werden slechts 2 erfpachtrechten
omgezet. Dit vormde mede aanleiding om de methodiek van waardebepaling opnieuw te herzien
en wederom een kortingsregeling in te voeren, ditmaal van 10%102. Een ervaring in dezelfde
categorie is door de gemeente Schiedam opgedaan. Na de afschaffing van erfpacht als
uitgiftevorm eind 2003, werd vanaf begin 2004 een begin gemaakt met het verzenden van
aanbiedingsbrieven voor de grondeigendom aan de zittende erfpachters. Slechts 6% van de
aangeschreven erfpachters had tot oktober 2005 gebruik gemaakt van de mogelijkheid de grond
onder hun woning of bedrijf te kopen. De belangrijkste reden hiervoor was naar verluidt het
hoge niveau van de aanbiedingsprijzen, en daarnaast het onbegrip bij erfpachters over de
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totstandkoming van de conversieprijzen103. Wellicht dat deze ervaringen ertoe hebben
bijgedragen dat in Leiden, waar eind 2004 de stedelijke erfpacht werd afgeschaft, een eventuele
kortingsregeling als voorwaarde voor een succesvol conversiebeleid wordt gezien104.
Sommige gemeenten, zoals Dordrecht105, Maastricht106 en Tilburg107, hebben over de overdracht
van het blote eigendom speciale afspraken met de woningbouwcorporaties gemaakt. Niet zelden
is er een lange periode van onderhandeling aan deze afspraken vooraf gegaan. De opbrengst die
met de verkoop gemoeid is, wordt dan weer ingezet voor de volkshuisvesting.
In weer andere gemeenten wordt weliswaar de omzetting van erfpacht naar eigendom mogelijk
gemaakt of zelfs gestimuleerd, maar wordt erfpacht als uitgiftevorm niet in z’n geheel overboord
gezet. In Groningen blijft het imperatief gebruik van het erfpachtrecht binnen het Globaal
Bestemmingsplan Binnenstad gehandhaafd. Verkoop van het blote eigendom is hier beslist niet
aan de orde. Daarentegen zal een actief beleid tot verkoop van het blote eigendom aan de
erfpachters elders, in de Korrewegwijk, worden opgestart108. In Delft wordt voorgesteld om
percelen met een bedrijfsbestemming in principe in erfpacht uit te geven, tenzij een bedrijf niet in
een gevoelig gebied ligt en er geen bijzondere beheersbepalingen vereist zijn. Voor percelen met
een woon- of kantoorbestemming wordt het omgekeerde uitgangspunt voorgesteld: uitgifte in
eigendom, tenzij sprake is van een gevoelige ligging of bijzondere beheersbepalingen vereist
zijn109. In Zoetermeer wordt erfpacht alleen nog gehanteerd als er bijzondere voorwaarden voor
het toekomstig gebruik moeten worden vastgelegd. In principe wordt overigens de grond in deze
gemeente door middel van verkoop uitgegeven110.
In Zaanstad wordt de keuze tussen eigendom en erfpacht aan de afnemer overgelaten111. Van de
overige gemeenten, Den Bosch, Deventer, Purmerend, Lelystad en Den Helder, is alleen bekend
dat erfpacht een ondergeschikte rol in het gronduitgiftebeleid speelt.
3.4

Cijfermatige gegevens over stedelijke erfpacht.

De omvang van stedelijke erfpacht is kwantificeerbaar aan de hand van grootheden als
oppervlakten, het aantal woningen, etc.
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Inzicht in de totale oppervlakten erfpachtgrond kan ontleend worden aan de studies van
Gundlach en De Jong. Volgens het onderzoek van Gundlach, uit 1933, hadden circa 30
gemeenten in totaal 1.406,5 hectare grond in erfpacht uitgegeven. Hiervan namen de gemeenten
Amsterdam en Den Haag gezamenlijk circa 60% voor hun rekening met respectievelijk 499,9 ha.
en 368,1 ha. Naar omvang van de erfpachtuitgiften werden zij gevolgd door: Arnhem,
Eindhoven, Haarlem, Schiedam, Zaandam, Hengelo (Overijssel) en Dordrecht. De
erfpachtuitgiften in deze gemeenten vertegenwoordigden circa 30% van het totaal. Ongeveer een
halve eeuw later, in 1981, blijkt uit het onderzoek van De Jong dat de totale oppervlakte in
erfpacht uitgegeven gronden door gemeenten is toegenomen naar 6.716,5 ha. Hierin is evenwel
opgenomen 1.229,0 ha. agrarische erfpacht in de gemeente Deurne. Gecorrigeerd hiervoor
bedroeg het totale areaal gemeentelijke erfpacht in Nederland 5.487,5 ha. Voor zover is na te
gaan zijn hierin de voornaamste stedelijke erfpacht arealen die van Amsterdam (1.641 ha.), Den
Haag (758 ha.), Tilburg (540,5 ha.), Vlaardingen (290 ha.), Arnhem (266 ha.), Maastricht (236 ha.),
Dordrecht (236 ha.), Rotterdam (213 ha.), Haarlem (134,5 ha.) en Schiedam (105,5 ha).
Gezamenlijk namen deze gemeenten circa 80% van het totale areaal stedelijke erfpacht voor hun
rekening112.
Inzicht in de aantallen woningen op erfpachtgrond kan ontleend worden aan de studies van
VROM en De Kam. In de studie van VROM uit 1982 wordt de volgende verdeling van de
woningvoorraad gegeven (zie tabel 3.2.):
Tabel 3.2. Woningen op eigen en erfpachtgrond, per september 1980.
Koopwoningen

Huurwoningen

Totaal

Totaal:

2.010.829

2.714.818

4.725.647

Waarvan op eigen grond

1.957.795

n.b.

n.b.

53.034

n.b.

n.b.

Waarvan op erfpachtgrond

Op grond van deze gegevens bedroeg circa 1,1% van de totale woningvoorraad koopwoningen
op erfpachtgrond113. In deze studie zijn geen gegevens over de huurwoningen op erfpachtgrond
opgenomen. Dit is wel het geval in een studie van De Kam uit 1987. Volgens dit onderzoek
hadden 170 corporaties in 90 gemeenten in totaal 550.000 woningen op erfpachtgrond. Dit kwam
destijds overeen met een kwart van alle corporatiewoningen. Ruim 40% van deze woningen
stond in Amsterdam. In Friesland, Drenthe en Flevoland stond minder dan 1% van de
corporatiewoningen op erfpacht114. Er zijn geen studies bekend die inzicht geven in de aantallen
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woningen van institutionele of particuliere beleggers op erfpacht en evenmin zijn er studies
bekend naar de metrages commerciële ruimten (m.n. kantoren, winkels en bedrijfsruimten) op
erfpacht.
Actuele cijfers inzake de vastgoed beleggingen op erfpacht van Nederlandse institutionele
beleggers zijn aan de databank van de ROZ/IPD Vastgoedindex te ontlenen, zie tabel 3.3. Deze
gegevens bestrijken overigens slechts een klein deel van de totale onroerend goed markt. Zo zijn
er in 2006 volgens het CBS in totaal 3,0 miljoen huurwoningen, terwijl er slechts circa 133.000
zijn opgenomen in de ROZ/IPD Vastgoedindex voor institutionele beleggers. Hetzelfde geldt
voor de metrages commercieel onroerend goed, in de ROZ/IPD Vastgoedindex is slechts een
deel van de gehele markt opgenomen.
Uit deze gegevens blijkt, dat de beleggingen op erfpacht zich concentreren in Amsterdam,
gevolgd door Rotterdam. Circa 12% van de woningbeleggingen van Nederlandse institutionele
beleggers staat op erfpacht, eenzelfde percentage geldt voor de winkels. Bij de kantoren is het
aandeel erfpacht, met circa 29%, aanzienlijk hoger. Bij bedrijfsruimten is het aandeel lager, circa
8%.
Tabel 3.3. Erfpacht in de portefeuilles van Nederlandse institutionele beleggers (ROZ/IPD) per 31-12-2004.
Woningen
(eenheden)
Totaal

Waarvan

Winkels
(x 1.000
Totaal

erfpacht

m2

v.v.o.)

Waarvan

Kantoren
(x 1.000
Totaal

erfpacht

m2

v.v.o.)

Waarvan

Bedrijfsruimten
(x 1.000 m2 v.v.o.)

Totaal

erfpacht

Waarvan
erfpacht

Amsterdam

9.387

8.143

324,3

208,4

903,2

736,6

68,1

14,5

Rotterdam

8.607

4.489

283,6

125,6

599,4

248,9

121,0

31,6

Den Haag

4.665

907

92,3

21,4

495,5

224,9

7,1

6,0

Utrecht

2.086

378

128,7

55,0

734,7

311,5

83,3

3,3

Overige gemeenten

108.381

1.578

3.633,7

126,1

2.929,4

109,7

1.244,6

69,4

Totaal

133.126

15.495

4.462,5

536,6

5.662,2

1.631,7

1.524,1

125,0

Procentueel

100,0%

11,6%

100,0%

12,0%

100,0%

28,8%

100,0%

8,2%

Bron: ROZ/IPD

In de groep “overige gemeenten” komen de eerder geïdentificeerde gemeenten met stedelijke
erfpacht voor (o.a. Arnhem, Haarlem, Leiden, Schiedam en Vlaardingen), maar ook gemeenten
die slechts facultatief of incidenteel gebruik maken van het erfpachtrecht (b.v. Laren en
Roermond) alsmede de erfpachten van de Luchthaven Schiphol. Dit laatste betreft particuliere
erfpacht.
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3.5

Samenvatting

Stedelijke erfpacht kan in ruim 20 gemeenten voorkomen, als gevolg van grondbeleid in het
verleden danwel als gevolg van huidig grondbeleid. Het aantal gemeenten dat thans nog een
stelsel van stedelijke erfpacht hanteert is echter veel geringer. Het gaat om 3 gemeenten, te weten
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Met name sinds begin jaren negentig van de twintigste eeuw
hebben steeds meer gemeenten hun beleid ten aanzien van stedelijke erfpacht gewijzigd. De
wijziging hield veelal in dat erfpacht als generieke uitgiftevorm is afgeschaft en dat erfpachters de
mogelijkheid hebben gekregen de blote eigendom van de grond te verwerven. Erfpachters zijn
hoofdzakelijk woningcorporaties, en daarnaast particulieren, beleggers en andere marktpartijen
zoals scholen en bedrijven.
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4

De beoogde doelen van stedelijke erfpacht.

4.1

Inleiding

In hoofdstuk 2 is uiteengezet, dat onder stedelijke erfpacht verstaan wordt de door gemeenten
verplicht opgelegde erfpacht binnen het stedelijke gebied, bestemd voor woningbouw danwel
commerciële doeleinden. De vraag waarom er nou eigenlijk stedelijke erfpacht is, is daarmee nog
niet beantwoord. Dat gebeurt in dit hoofdstuk. De vraagstelling kan overigens op twee manieren
geïnterpreteerd worden. Enerzijds gaat het dan om de vraag naar de reden voor invoering van
stedelijke erfpacht, oftewel wat was de aanleiding? Anderzijds gaat het om de vraag met welk doel
dit gebeurd is. Beide invalshoeken komen in dit hoofdstuk aan bod. De nadruk ligt daarbij op het
verkrijgen van inzicht in de beoogde doelen van stedelijke erfpacht. Het gaat om zowel de doelen
in het verleden als de huidige doelen.
Inzake de aanleiding voor de invoering van stedelijke erfpacht in Amsterdam worden enkele
relevante ontwikkelingen in de tweede helft van de negentiende eeuw aan een nadere analyse
onderworpen. Het gaat dan met name om het proces van urbanisatie, de stijgende grondprijzen
en de veranderende sociaal economische opvattingen in die tijd. Voor de beschrijving van deze
processen is voornamelijk literatuurstudie verricht, voor de ontwikkeling van de grondprijzen is
er bovendien apart onderzoek verricht naar grondtransacties van de gemeente Amsterdam.
Voor de beantwoording van de vraag wat de beoogde doelen van stedelijke erfpacht zijn,
concentreert het onderzoek zich op de besluitvorming van gemeenten hieromtrent. Aan de hand
van de verslagen van de desbetreffende gemeenteraadsvergaderingen alsmede enkele ambtelijke
notities worden de doelstellingen van stedelijke erfpacht beschreven. In eerste instantie betreft dit
de besluitvorming in Amsterdam, en daarna die van andere gemeenten. Bovendien wordt
onderzocht of en zo ja er een generieke verklaring is voor het invoeren van een stelsel van
stedelijke erfpacht.
4.2

Urbanisatie in de 19e eeuw.

Teneinde de vraag, wat de aanleiding was om stedelijke erfpacht in Amsterdam in te voeren, goed
te kunnen beantwoorden, is enig inzicht in het proces van urbanisatie aan het einde van de
negentiende eeuw onontbeerlijk. In deze paragraaf worden hiervoor de algemeen economische
context en de gevolgen van urbanisatie behandeld.
4.2.1 De “take-off” van de Nederlandse economie.
Volgens economisch historici vond er halverwege de negentiende eeuw, dus rond 1850, een
belangrijke omslag plaats in Nederlandse economie. Brugmans beschouwt dit jaar als het
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startpunt van een opgaande “Kondriatieff-golf”115 terwijl De Jonge er het beginpunt van de
“take-off”-fase van de Nederlandse economie mee afbakent116. De steden in ons land waren
hoofdzakelijk historische monumenten, bijna zonder nijverheid, met weinig handel, een
armoedige en veelal werkloze bevolking117. Uit de volkstelling van 1849 blijkt het nadrukkelijk
agrarische karakter van de Nederlandse economie. Circa 44% van de bevolking is werkzaam in de
landbouw, visserij en jacht, circa 24% in de nijverheid en de resterende 32% in de dienstverlening
inclusief overheidsdiensten118.
Deze situatie begon echter te veranderen door een aantal ontwikkelingen, die zich min of meer
gelijktijdig en in onderlinge samenhang voltrokken: de liberalisering van de handel, investeringen
in de verkeersinfrastructuur, veranderingen in de verkeersmiddelen alsmede de overgang van een
agrarische naar een industriële samenleving.
Om te beginnen met de liberalisering van de handel; vanaf 1831 tot en met 1869 werd de
Rijnvaart geliberaliseerd, tollen werden stapsgewijs geüniformeerd en later verlaagd of zelfs
afgeschaft119. In 1870 werd in Nederlands Oost-Indië het koloniale stelsel ingevoerd120. Aldus was
rond datzelfde jaar het algemene handelsklimaat, zowel met de belangrijkste Europese
handelspartners als met de koloniën sterk verbeterd.
Met de verbetering van het handelsklimaat kwam ook de verkeersinfrastructuur steeds meer in de
belangstelling te staan. Aanvankelijk kwam de particuliere aanleg van spoorwegen onvoldoende
van de grond. Dit werd in 1859 met het aannemen van de Spoorwegwet121 van Van Hall een
staatsaangelegenheid. Tien jaar later konden de meeste grote plaatsen in Nederland per trein
bereikt worden122. Andere verbeteringen in de verkeersinfrastructuur betroffen de verbindingen
met de Noordzee: de Nieuwe Waterweg (1872) en het Noordzee Kanaal (1876). Buiten de
landsgrenzen vormde de opening van het Suezkanaal (1869) een belangrijke mijlpaal in de
ontwikkeling van de verkeersinfrastructuur. De reis van Europa naar Indië werd daardoor
aanzienlijk ingekort.
In nauwe samenhang met de investeringen in de verkeersinfrastructuur voltrokken zich de
wijzigingen in de verkeersmiddelen. De spoorwegen zijn hiervóór al genoemd, maar ook het
stoomschip, de tram en de fiets horen tot de innovaties van de tweede helft van de negentiende
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eeuw. Hierdoor werden steden onderling met elkaar verbonden, maar ook de reistijden binnen de
steden werden erdoor verkleind.
In de steden kwam voorts de industrialisatie op gang: fabrieken werden gevestigd op plaatsen
waar loonarbeiders, alsmede spoor- en waterwegen beschikbaar waren123. Voorts werd in de
steden de basis gelegd voor de ontwikkeling van het moderne detailhandelsbedrijf, zoals dat van
Albert Heyn en de Brenninkmeyers. Van indirect belang voor de investeringsmogelijkheden in
onroerend goed, was voorts de opkomst van het bankwezen. Te noemen zijn onder andere de
Rotterdamsche Bank uit 1863 en de Amsterdamsche Bank uit 1871124.
4.2.2 Demografische ontwikkelingen.
De hiervóór beschreven ontwikkelingen brachten overigens niet meteen de verwachte
welvaartsstijging teweeg. De oorzaak van het uitblijven van de welvaartsstijging was de
internationale crisis van de jaren tachtig, die zijn oorsprong in Amerika vond. Daar waren met de
ontdekking van de Midwest zowel het landbouwareaal als de landbouwproductie in korte tijd snel
gegroeid. Exporteerde Amerika in 1830 circa 150 duizend ton graan naar Europa, in 1880 was dit
met 4,9 miljoen ton meer dan dertig keer zoveel125. Deze groei was zo hevig, dat wereldwijd een
aanzienlijke daling van de prijzen van agrarische producten het gevolg was. Dit raakte ook de
Nederlandse agrarische sector en als gevolg hiervan kwamen de inkomsten in de agrarische sector
sterk onder druk te staan. Noodgedwongen moest de agrarische sector zich herstructureren.
Minder rendabele activiteiten werden ingekrompen, en op zekere schaal deed de mechanisatie
zijn intrede ten koste van de werkgelegenheid van de landbouwarbeiders126. Een groeiend aantal
arbeiders besloot zijn heil in de grote steden te zoeken. Vooral vanaf 1878 was er sprake van een
ware trek van het platteland naar de steden, zoals Amsterdam. De agrarische crisis die omstreeks
1880 intrad duurde maar liefst tot omstreeks 1895.
Het stedelijke leefmilieu in Amsterdam was in die periode juist aan het verbeteren. Rond 1850
was het immers nog slecht gesteld met de hygiëne127. Grachten waren open riool, zowel voor
faecaliën als huisvuil. Veelal bestond de drinkwatervoorziening uit grond- of oppervlaktewater,
hetgeen enkele ernstige cholera epidemieën tot gevolg had, in 1848, 1855 en 1866. De laatste
epidemie kostte landelijk duizenden mensen het leven, in de Jordaan stierf zelfs circa 9,6% van de
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bewoners aan deze ziekte. Geleidelijk kwam het besef dat er een verband bestond tussen het
uitbreken van een ziekte als cholera en de hygiënische omstandigheden128.
Rond 1850 was er al wel een aantal particuliere initiatieven ontplooid om in een betere hygiëne te
voorzien, zoals de drinkwatervoorziening door de Duinwatermaatschappij vanaf 1854 en de
vuilophaalconcessies die in 1847 verleend werden. Deze waren echter onvoldoende om een
daadwerkelijke verbetering van het leefmilieu tot stand te brengen, en iedere volgende cholera
epidemie bracht een gewenst ingrijpen van gemeentewege dichterbij. Aldus veranderden de
nutsvoorzieningen in gemeentelijke bedrijven, een proces dat tegen het einde van de negentiende
eeuw voltooid was129. Daarbij werden, vanwege het herhaaldelijk openbreken van de wegen voor
de aanleg van het gasbuizen- en waterleidingnet meteen de openbare wegen verbeterd130.
De algehele verbetering in de kwaliteit van het leefmilieu bleef niet zonder effect. Was
aanvankelijk de sterfte vanwege de slechte hygiëne in de jaren vijftig nog hoog, in de jaren zestig
steeg het geboortecijfer terwijl de sterfte juist daalde. De immigratie speelde in die beide decennia
slechts een ondergeschikte rol bij de groei van de bevolking. In de drie volgende decennia daalde
de sterfte nog verder, terwijl de immigratie juist sterk in betekenis toenam. De stedelijke
arbeidsmarkt bood nu eenmaal meer perspectief dan die van het platteland. Men vond emplooi in
de haven, scheepsbouw, detailhandel en niet in de laatste plaats: de bouw.
Overigens piekten de vestigingsoverschotten in de jaren tachtig, als gevolg van de trek van het
platteland naar de steden. In de jaren negentig herstelde de agrarische sector zich geleidelijk
waardoor de trek naar de steden in betekenis afnam. Bovendien vormden zich de eerste
forensenplaatsen, zoals Haarlem en de dorpen in het Gooi, mede vanwege de verbeterde
verkeersmiddelen. Door de opkomst van deze forensenplaatsen, overtrof bijvoorbeeld in 1894 en
1895 in Amsterdam de emigratie de vestiging. Dat uit de statistieken toch nog een grote
bevolkingstoename in Amsterdam gedurende de jaren negentig blijkt, hangt primair samen met
de annexatie van delen van Nieuwer-Amstel, Sloten en Diemen in 1896. Hierdoor nam de
Amsterdamse bevolking met circa 19 duizend personen toe.
Uit de gegevens in tabel 4.1. is het volgende op te maken. In de tweede helft van de negentiende
eeuw nam de bevolking van Nederland als geheel met circa tweederde toe, van 3,0 miljoen naar
5,1 miljoen. In Amsterdam was sprake van een ruime verdubbeling in diezelfde periode, van 224
duizend inwoners naar 491 duizend inwoners.
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Tabel. 4.1. Bevolkingsontwikkeling 1849-1899 van Nederland en Amsterdam.
Jaar

Bevolking abs.

Amsterdam 1)
% mutatie
decennium

1849
3.056.879
224.035
1859
3.293.577
7,7
0,7
241.348
1869
3.575.080
8,5
0,8
264.106
1879
4.012.693
12,2
1,2
316.646
1889
4.363.070
8,7
0,8
408.061
1899
5.104.137
17,0
1,6
491.850
1)
In 1899: exclusief de bevolkingstoename door annexatie van buurgemeenten.

7,7
9,4
19,9
28,9
20,5

Bevolking abs.

Nederland
% mutatie
decennium

% mutatie
gemiddeld
jaarlijks

% mutatie
gemiddeld
jaarlijks
0,7
0,9
1,8
2,6
1,9

Bron: Volkstellingen 1849, 1859, 1869, 1879, 1889 en 1899.

4.2.3 De stedelijke ontwikkeling van Amsterdam.
Voor het opvangen van een dergelijke bevolkingsgroei, moest Amsterdam in omvang groeien.
Hiervoor werden weliswaar plannen geconcipieerd, maar deze kwamen door tal van redenen
lange tijd niet echt van de grond. Een van de eerste initiatieven betrof het plan “tot verfraaiing en
bebouwing van de omtrek van het Paleis voor Volksvlijt”, van Sarphati. Dit plan werd in 1862
positief door het gemeentebestuur ontvangen, en er werd aan Sarphati’s “Nederlandsche
Bouwmaatschappij” concessie op de grond verleend. Er waren echter wel de nodige voorwaarden
aan verbonden. Zo diende de concessiehouder zorg te dragen voor alle kosten, waaronder die
van de demping van sloten. Vervolgens moesten de grond en het water voor openbaar gebruik
om niet aan de gemeente worden afgestaan. Door deze ongunstige financiële basis werd het plan
nooit uitgevoerd. Later verkocht de Nederlandsche Bouwmaatschappij de grond inclusief
concessies aan particuliere bouwers131.
Rond dezelfde tijd, in 1863, gaf de gemeente de stadsingenieur Van Niftrik de opdracht een
uitbreidingsplan voor de stad te maken. Drie jaar later werd zijn plan voorgedragen in de
gemeenteraad, en verworpen. Redenen voor de verwerping waren onder andere dat de
onteigeningskosten te hoog werden geacht, en voorts dat het gemeentebestuur elk wettelijk
machtsmiddel miste om het bouwen op particulier terrein te verbieden. Bovendien verlangde de
regering dat het te bouwen Centraal Station in het IJ voor het Damrak diende te komen, terwijl
Van Niftrik dit juist ter hoogte van het huidige Sarphatipark gepland had132.
Door het ontbreken van een richtinggevend ruimtelijk plan, breidde de stad zich dan ook
geleidelijk en zonder duidelijke richting uit. Omstreeks 1860 werd nog de binnenrand van de
voormalige vestingwerken bebouwd: van de Marnixstraat, via de Weteringschans tot aan de Czaar
Peterstraat. Maar al spoedig werd ook buiten de Singelgracht gebouwd: aan beide zijden van het
in 1864 aangelegde Vondelspark, het gebied tussen de Boerenwetering en de Amstel (de Pijp),
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een paar huizenblokken langs de Amstel alsmede een bescheiden begin van de
Dapperstraatbuurt133. De situatie van willekeurige stadsuitbreiding werd eind jaren 60 en
gedurende de jaren 70 nog in beginsel positief beoordeeld door het gemeentebestuur. Immers, de
gemeentelijke belastingen voeren er wel bij, evenals de werkgelegenheid in de bouw. Voorts had
men de hoop, dat er een doorschuiving van bewoners uit de kelders en krotten van de binnenstad
naar de nieuwbouw op gang zou komen. Grondhandel en bouwactiviteiten van particulieren
werden tot 1878 dan ook financieel ondersteund door het gemeentebestuur. De stijging van de
grondprijzen werd beschouwd als een stimulans voor de eigenaren om de grond in exploitatie te
brengen, en geleidelijk werd de financiële ondersteuning voor de particuliere bouwactiviteiten
weer ongedaan gemaakt. Het gevolg was echter een verdere wildgroei; uit angst voor
gemeentebemoeienis gaven de bouwers er nu de voorkeur aan geheel naar eigen inzicht langs een
eigen weg te bouwen. Goedkope revolutiebouw deed zijn intrede, deze gebouwen van slechte
kwaliteit stortten vaak tijdens of vlak na de bouw al in. Burgemeester en Wethouders verklaren
dan ook in 1873 dat de gemeente de greep op de stadsuitbreiding was kwijtgeraakt. Overigens
had menig gemeentebestuurder persoonlijke belangen in de bouw, als grondexploitant, aannemer,
lid van een bouwmaatschappij of als architect.
De wens om weer invloed te krijgen op de stadsuitbreiding vormde aanleiding voor het ontwerp
van een nieuw uitbreidingsplan. Dit mondde in 1876 uit in het plan Kalff, dat veel soberder was
dan zijn voorganger, het plan Van Niftrik. Het plan Kalff was opgezet als een vast en afgerond
plan, hetgeen nog niet op volledige instemming van het gemeentebestuur kon rekenen. Daar was
veel meer behoefte aan een plan op hoofdlijnen, dat als kader kon dienen voor de voorstellen van
particuliere ondernemers. Pas tegen het einde van de jaren tachtig en gedurende de jaren negentig
heeft dit plan als toetsingskader voor de stadsuitbreiding gefunctioneerd134.
4.2.4 Stijgende grondprijzen in Amsterdam.
De snelle stadsuitbreiding vond z’n weerslag in stijgende woning- en grondprijzen. Van de
ontwikkeling van de grondprijzen in de tweede helft van de negentiende eeuw in Amsterdam is
een eigen inventarisatie gemaakt, waarbij gebruik is gemaakt van informatie in de
gemeenteraadsnotulen. In de gemeenteraad werden alle verkopen van gemeentegrond behandeld,
eventueel bediscussieerd en vervolgens besloten. De gehanteerde informatie betreft de
transactiedatum, oppervlakte, prijs en locatie van de verkochte percelen. Met behulp van deze
informatie is de grondprijsontwikkeling berekend zoals weergegeven in grafiek 4.1.
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Grafiek 4.1. Gewogen gemiddelde grondprijzen (ƒ/m2) in Amsterdam 1852-1896
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Uit bovenstaande grafiek is op te maken, dat gedurende de jaren vijftig het niveau van de
grondprijzen zich rond de ƒ1,- tot ƒ2,- per m2 bewoog. In de jaren zestig steeg het niveau
geleidelijk naar ƒ5,- per m2, en in het volgende decennium vond bijna een verdubbeling van dat
niveau plaats. Vervolgens vond een explosieve groei van de grondprijzen plaats rond 1878-1882.
Dit laatste viel juist samen met het begin van de agrarische crisis en de daarop volgende trek van
het platteland naar de steden. Verder is op te merken, dat vanaf de piek in de grondprijzen er
naar het einde van de jaren negentig juist weer sprake was van een lichte neerwaartse trend.
Teneinde te beoordelen of de getoonde ontwikkeling voldoende realiteitsgehalte heeft, is een
vergelijking gemaakt met twee reeksen voor de Amsterdamse huizenprijsontwikkeling. Als eerste
betreft dit een reeks van Verwey, gebaseerd op de gemiddelde prijzen van in veiling verkochte
huizen tussen 1862 en 1900135. Verkoop van huizen door middel van veiling was destijds
gebruikelijk, jaarlijks werden enkele honderden en soms wel meer dan duizend huizen op deze
wijze verkocht. Dat betekent, dat de veilingprijzen een goede weergave vormen van het
prijsverloop van woningen in Amsterdam in het desbetreffende tijdvak. De tweede reeks betreft
de “Herengrachtindex” van Eichholtz. Deze is gebaseerd op de prijsinformatie van
kooptransacties van onroerend goed uitsluitend op de Herengracht gelegen. In de negentiende
eeuw werden hier gemiddeld circa 15 panden per jaar verhandeld136.
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Vergelijking van de grondprijsontwikkeling in grafiek 4.1. met die huizenprijsontwikkeling van
Verwey, grafieken 4.2., en Eichholtz, grafiek 4.3. levert het volgende beeld op. De belangrijkste
overeenkomst met de grondprijzen is, dat de woningprijzen ook naar een piek rond 1880 stegen
om daarna weer enigszins terug te zakken. Daar staat tegenover dat de snelheid van stijging naar
de piek toe alsmede de snelheid van het daarna weer terugzakken niet met elkaar overeenkomt.
De grondprijzen stegen tussen 1860 en 1880 met een factor 36, van gemiddeld ƒ1,17 naar ƒ42,21
in 1881. In diezelfde twee decennia stegen de huizenprijzen echter met een factor 2 (1,7 op basis
van Eichholtz respectievelijk 2,2 op basis van Verwey).
Grafiek 4.2. Gemiddelde huizenprijzen van in

Grafiek 4.3. Herengrachtindex, 1850 = 100
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Veranderende sociaal politieke opvattingen, ook inzake de grondeigendom

Nauw verwant aan de grote economische en maatschappelijke veranderingen in de tweede helft
van de negentiende eeuw waren de veranderingen in de politieke arena. Aanvankelijk, vanaf circa
1850, speelde het liberalisme hierin een grote rol: overheidsbemoeienis met het economische en
maatschappelijk leven diende tot een minimum beperkt te worden en de ontwikkeling van
economische vrijheid zou vanzelf leiden tot vooruitgang. Diverse hervormingen zoals op het
terrein van de belastingwetgeving, maar ook de eerder besproken liberalisatie van de handel
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waren hiervan de uitwerkingen. Het liberalisme, met minister-president Thorbecke als
voornaamste politiek leider, had de weg vrijgemaakt voor de economische bloei137.
De processen van industrialisatie en urbanisatie zouden evenwel de weg banen voor geheel
nieuwe sociaal politieke opvattingen. In de steden ontstond namelijk een bevolkingsgroep die
zeer slecht bedeeld bleek in een tijd van toenemende welvaart: de arbeidersklasse. Deze
bevolkingsgroep werkte overwegend onder uitermate barre omstandigheden, gedurende lange
dagen, tegen lage lonen, was slecht gehuisvest en kon zich niet of nauwelijks door middel van
educatie ontplooien. Hun omstandigheden bleven niet onopgemerkt en geleidelijk ontwikkelde
zich het socialisme als politieke stroming. Het gedachtegoed van een klassenstrijd van de
arbeiders tegen het kapitaal, zoals verwoord door Karl Marx, werd hier te lande uitgedragen door
een politiek leider als Troelstra, maar ook een extremist als Domela Nieuwenhuis. Langs
verschillende wegen beoogden de socialisten een in hun ogen eerlijker verdeling van de welvaart
na te streven: via de oprichting van vakverenigingen en de eerste woningcorporaties. Deze
woningcorporaties gingen overigens niet van de overheid of van de arbeiders uit, maar van
sociaal bewogen predikanten, artsen en zakenlieden138. De socialistische leer vond zijn weg in de
samenleving ook via wetgeving op het terrein van arbeidsverhoudingen en kiesrecht. Het
socialistische denken strekte zich zelfs uit tot veranderende opvattingen over het private
eigendom van grond, een kwestie die hier aparte behandeling behoeft.
De grootste invloed van het veranderende denken over het private eigendom van grond is
waarschijnlijk uitgegaan van het werk van de Amerikaan Henry George. In zijn boek “Progress
and Poverty” schetst George een dualistisch beeld van de Amerikaanse samenleving. Enerzijds
vertoonde deze duidelijke tekenen van vooruitgang, maar anderzijds ook bittere armoede aan de
zijde van de arbeiders. Het door hem geschetste beeld vertoont op hoofdlijnen veel
overeenkomsten met dat van de Nederlandse economie in de tweede helft van de negentiende
eeuw. Een belangrijk deel van zijn boek wijdt George aan een hele specifieke verklaring voor het
samengaan van vooruitgang in de economie met armoede onder grote groepen van de bevolking.
Hij definieert hiervoor de Productie van een economie als de som van Grondrente, Loon en
Rente, als volgt:
Productie = Grondrente + Loon + Rente.
Hieruit volgt, dat ook geldt: Productie – Grondrente = Loon + Rente.
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Hierin is Loon de feitelijke beloning van de productiefactor arbeid, Rente de vergoeding voor de
productiefactor kapitaal en Grondrente de vergoeding voor het gebruik van de grond. George
meende, dat de Productie van de economie voortdurend toenam. Evenwel nam de Grondrente
steeds evenveel toe, waardoor Loon en Rente gelijk bleven. Juist deze omstandigheid
beschouwde hij als de typerende oorzaak voor het samengaan van vooruitgang met armoede139;
grondeigenaren lieten uit speculatief oogpunt hun grond ongebruikt liggen totdat zij een hoog
bod ervoor kregen, en dit alles ten koste van de beloning voor de arbeiders en groei van de
productie van de industriële sector. Grondspeculatie vormde een groot probleem rondom snel
groeiende steden als New York en San Francisco, maar ook langs de geplande tracés van de
spoorwegen die in die tijd door heel Amerika werden aangelegd140, aldus George.
Als voornaamste oorzaak van deze onevenwichtige economische verhoudingen wees George dan
ook het particulier grondbezit als oorzaak aan. Hierdoor kon een kleine groep individuen zonder
arbeid te verrichten zich verrijken aan de economische vooruitgang, ten koste van de arbeiders.
Als remedie tegen deze onevenwichtige verhoudingen propageerde hij de invoering van een
“single tax”, waarbij een deel of het gehele bedrag aan grondrente als belasting door de staat ten
laste van de grondeigenaren geheven zou worden, met het doel deze op socialere wijze te
herverdelen. Belasting op arbeid en kapitaal zou afgeschaft dienen te worden, omdat dergelijke
fiscale maatregelen remmend zouden werken op activiteiten die juist gestimuleerd moesten
worden om de productie op een hoger plan te tillen.
Het moet zonder meer erkend worden, dat de ideeën van George op het eerste gezicht plausibel
lijken. Hij beschrijft op correcte wijze een wetmatigheid in de economie, maar komt niet tot
theorievorming. Er is bovendien veel op zijn gedachtegoed af te dingen. Het grootste probleem is
zonder twijfel het ontbreken van een cijfermatige onderbouwing van het Nationaal Inkomen van
de Verenigde Staten in termen van Loonsom, Rente en Grondrente. Hierdoor blijft ongewis hoe
de feitelijke relatieve aandelen van de beloningen van de productiefactoren zich tot elkaar
verhielden. Een ander probleem is, dat geen duidelijke uiteenzetting wordt gegeven over de wijze
waarop, ten behoeve van het heffen van de “single tax”, met enige frequentie het bedrag van de
Grondrente bepaald zou moeten worden.
Mogelijke tegenwerpingen ten spijt, was de geest echter al uit de fles. Zowel in Amerika als in
Europa vormde het gedachtegoed van Henry George al snel de ideologische pijler onder
bewegingen die beoogden met hervormingen van het grondbezit de sociale kwestie tot een goed
einde te brengen. Zo zijn het werk “Land nationalisation, it’s necessities and it’s aims” van de Brit
Alfred Wallace, en dat van de Duitse “Bodenreform”-beweging onder aanvoering van Alfred
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Damaschke er sterk door beïnvloed141. Over de oorzaak van de armoede onder de arbeidende
klasse verschilden genoemde auteurs en hun bewegingen niet van George: de grondbezitters
hadden hieraan schuld. Wel verschilden zij van mening over de door te voeren remedie. Wallace
zocht de oplossing in algehele onteigening door de staat van al het grondbezit om deze
vervolgens tegen de grondrente in pacht aan de grondgebruikers uit te geven142. George zag zelf
overigens geen enkel heil in een dergelijke oplossing, omdat dit op grote weerstand zou stuiten en
bovendien een te zwaar juridisch middel zou zijn om een economisch probleem op te lossen.
Damaschke zag weer meer heil in andere oplossingen, zoals het in erfpacht uitgeven van grond
ten behoeve van woningbouw voor de arbeiders in de grote steden143. In Nederland kende het
gedachtegoed van Henry George met de “Nederlandse Bond voor Landnationalisatie” zijn eigen
representanten. Overigens zocht deze beweging wat betreft de remedie juist weer meer
aansluiting bij de leer van Wallace.
Een interessante vraag is in dit verband of en hoe de invoering van het erfpachtstelsel te
Amsterdam in verband te brengen is met de ideeën van Henry George. Hiervoor levert het werk
dat Treub als redacteur van het Sociaal Weekblad verrichtte enige aanwijzingen. Zo bood hij in
1894 ruimte aan Henry George om in 3 artikelen zijn ideeën uiteen te zetten, maar voegde
onderaan het artikel wel de volgende noot toe: “Den lezers is het bekend, dat de redactie Henry
George’s leer niet kan aanvaarden. Niettemin acht zij zich, wegens het belang van het onderwerp,
verplicht aan het drietal (hiervan was George er één, PN), uit Grand Rapids toegezonden
artikelen gastvrijheid te verleenen”144. Helaas is de noot te kort om te kunnen vaststellen welk
deel van de leer hij niet aanvaardde, of dat hij er in z’n geheel afstand van nam. Iets meer
aanknopingspunten levert een latere polemiek op tussen Treub en de leider van de
“Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie”, Stoffel. Hieruit is op te maken, dat Treub en de
Bond voor Landnationalisatie aanvankelijk weinig met elkaar op hadden. Treub nam de
landnationalisatoren weinig serieus: “De landnationalisatie is hier evenmin als in de omringende
staten van het vasteland van Europa eene ernstige beweging. Hare voorstanders sloven zich
tevergeefs af”145. Stoffel verweet Treub daarop weer, dat hij “het vraagstuk der landnationalisatie
niet grondig heeft bestudeerd”146. Gaandeweg, eind 1895, meende een geestverwant van Stoffel
echter, dat de houding van Treub ten opzichte van de landnationalisatoren veranderd was. Uit het
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gegeven dat Treub aan de gemeenten de gelegenheid wilde geven gronden rondom de bebouwde
kom op te kopen, meende hij een ontluikende erkenning door Treub van de principes van de
landnationalisatie te zien147. Het is waarschijnlijker, dat de liberaal Treub de invoering van
erfpacht als een mogelijkheid beschouwde om het liberalisme een socialer gezicht te verschaffen,
met als oogmerk het liberalisme voor de ondergang te behoeden en niet als opmaat voor algehele
landnationalisatie. Logischerwijs is hierbij het werk van George als inspiratiebron te beschouwen,
dit laatste is ook de uitleg van enkele andere auteurs die hierover eerder hebben geschreven148.
4.4

De beoogde doelen van het Amsterdamse erfpachtstelsel.

Dat Treub beoogde de gemeentelijke grondpolitiek ook voor sociale doelstellingen in te zetten,
moge blijken uit zijn oratie bij het aanvaarden van het hoogleraarschap aan de Gemeentelijke
Universiteit te Amsterdam. Hij was op dat moment overigens inmiddels geen raadslid meer. In
zijn oratie verwoordde hij het als volgt: “de sociale economie kent geen absolute waarde toe aan
de grondrente-theorie van Ricardo, maar zij is – waar zij zijne wet in werking ziet in de
maatschappij, en dit is in het bijzonder het geval bij bouwterreinen in en om de groote centra van
bevolking – van oordeel, dat de volkswelvaart niet kan worden gebaat door lijdelijk toezien van
het recht, lijdelijk toezien van den staat, wanneer enkelen zonder eenigen arbeid, zonder eenige
verdienste zich verrijken op kosten der gemeenschap en eischt zij daarom, dat het recht een regel
zoeke om de waardevermeerdering der bouwterreinen in, om en nabij de zich uitbreidende steden
te doen toekomen aan de gemeente, als plaatselijke gemeenschap, welke door haar uitzetting van
die waardevermeerdering de eenige oorzaak is”149.
In de Amsterdamse gemeenteraad was er al vanaf circa 1890 gesproken over de mogelijkheid om
erfpacht als instrument van gemeentelijke grondpolitiek in te zetten. Het vooruitzicht dat op deze
wijze op termijn de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede kon komen, gold als één
van de belangrijkste argumenten. In een voordracht van Burgemeester en Wethouders van
Amsterdam, gedateerd 16 juli 1891, wordt gesteld dat “waar zij aandringen om bouwterreinen, in
plaats van te verkoopen, in erfpacht uit te geven, worden zij waarschijnlijk geleid door de
gedachte, dat de gemeente op die wijze zonder groot risico voordeel kan trekken van de stijgende
waarde, die bouwterrein in eene zich uitbreidende stad blijken te bezitten, en hebben zij daarbij
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vooral oog op de stadsgronden, die voor eenige tientallen jaren voor prijzen van ƒ0,30 per m2
verkocht zijn en die nu gemakkelijk een honderdvoudigen koopprijs bedingen”150.
Uit de behandeling van de eerste voordracht voor het erfpachtstelsel, in de Amsterdamse
Raadsvergadering van 1 februari 1893, blijkt eveneens dat met erfpacht met name beoogd werd de
grondwaardestijging voor de gemeenschap te behouden151. Andere argumenten, die genoemd werden voor
het invoeren van een erfpachtstelsel, waren: de grotere invloed op het gebruik van de grond152, de
bevordering van de bouw van arbeiderswoningen, ook door minder kapitaalkrachtige bouwers153 en de mogelijkheid
om na ommekomst van de vaste erfpachttermijn zonder enige financieel offer weer de beschikking te krijgen over de
grond154. De feitelijke invoering van het erfpachtstelsel geschiedde overigens pas een aantal jaren
later, in de raadszitting van 23 september 1896.
Op dit punt rijst de vraag in hoeverre deze argumenten op toenmalige relevantie beoordeeld
kunnen worden.
Het eerste argument, het behoud van de grondwaardestijging voor de gemeenschap, was
zondermeer relevant. In enkele decennia waren de grondprijzen snel gestegen, terwijl de
gemeenschap daar niet altijd profijt van had gehad. Bij dit argument is het echter onduidelijk
gebleven welke soort grondwaardestijging bedoeld werd. De waarde van grond kan in korte tijd
namelijk snel stijgen wanneer de verwachting ontstaat, dat deze binnen afzienbare tijd een
bestemming zal krijgen waarmee een hogere opbrengst kan worden gegenereerd dan onder de
huidige bestemming het geval is. Dit fenomeen doet zich met name voor wanneer agrarische
grond aan de rand van een stad naar verwachting bebouwd gaat worden. De waarde van grond
kan ook toenemen door het algemene verloop van het prijsniveau. Zelfs als het gebruik van de
grond gedurende decennia niet wijzigt, zal de grond door het optreden van inflatie in de loop van
de tijd nominaal in waarde toenemen.
Het ligt voor de hand, dat met het erfpachtstelsel voornamelijk beoogd werd de
grondwaardestijging door het algemene verloop van het prijsniveau aan de gemeenschap ten
goede te laten komen. Het was immers de bedoeling grond voor bepaalde tijd in erfpacht uit te
geven, zodat na afloop van die periode de gemeente weer de beschikking zou krijgen over de
grond, die dan sterk in waarde zou zijn gestegen. Dit is ook uit de eerder genoemde voordracht
van Burgemeester en Wethouders, gedateerd 16 juli 1891, op te maken.
Uit de oratie van Treub is echter op te maken, dat met het erfpachtstelsel ook beoogd werd de
waardestijging door verwachte bestemmingswijziging van grond om en nabij de zich uitbreidende
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stad aan de gemeenschap ten goede te laten komen. De ‘enkelen’, zoals hij ze noemde, waren de
grondspeculanten die doelbewust wilden profiteren van deze vorm van waardestijging.
Geconstateerd kan worden, dat het voornaamste argument voor de invoering van erfpacht
aanleiding kan geven voor interpretatieverschillen, omdat niet eenduidig is vast te stellen welke
vorm van grondwaardestijging men voor de gemeenschap wilde behouden. Mede gelet op het
gegeven dat een actief grondverwervingsbeleid werd ingezet155, beoogde de gemeente Amsterdam
met stedelijke erfpacht aanvankelijk beide vormen van grondwaardestijging aan de gemeenschap
ten goede te laten komen.
Het tweede argument, het houden van invloed op het gebruik van de grond, was eveneens
relevant. Er bestond immers nog geen wetgeving voor de ruimtelijke ordening. Men wilde
primair voorkomen dat bouwterreinen braak bleven liggen of dat er woningbouw gerealiseerd
werd, die niet in overeenstemming was met de ideeën van de gemeenteraad. Het was destijds
gebruikelijk, dat hiervoor bij de verkoop van grond specifieke bebouwingsvoorschriften inclusief
boetebepalingen in de koopakte werden opgenomen. Volgens Jansen werden de boetebepalingen
in de praktijk eigenlijk niet toegepast156. Hieruit is evenwel niet af te leiden of de gestelde
bebouwingsvoorschriften bij verkoop al of niet werden nageleefd. Wel bood erfpacht betere
mogelijkheden om dergelijke voorschriften te stellen en na te leven. Immers, de gemeente bleef
bij erfpacht eigenaar van de grond.
Het derde argument, het bevorderen van de bouw, ook door minder kapitaalkrachtige bouwers,
was gebaseerd op de gedachte dat door grond in erfpacht uit te geven, bouwers de aankoop van
grond niet hoefden te financieren. De financiering kon beperkt blijven tot de opstal. Bij dit
argument dient opgemerkt te worden, dat het bankwezen aan het einde van de negentiende eeuw
nog in de kinderschoenen stond. De mogelijkheden een lening te krijgen waren beperkter dan
thans het geval is. Vanuit die optiek was het argument natuurlijk relevant. Er kunnen echter ook
een aantal punten genoemd worden waarmee de validiteit van dit argument betwist kan worden.
Allereerst zou men met erfpacht juist duurder uit zijn dan met een hypothecaire lening, indien het
canonpercentage over de waarde van de grond het normale renteniveau voor hypothecaire
leningen zou overtreffen. Ten tweede was het, volgens Delfgaauw, de bedoeling dat het
erfpachtrecht een verhandelbaar en executabel object zou moeten zijn. Dit vereiste dat de
hypotheekhouders ten opzichte van erfpacht een gelijke positie innamen als ten opzichte van
eigendom. Doordat aanvankelijk in de erfpachtvoorwaarden geen opstalvergoeding bij het einde
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van een erfpachttermijn was voorzien, was er van deze gelijke positie geen sprake157. In het geval
van erfpacht nam de hypotheekhouder een duidelijk mindere positie in dan bij eigendom. Als, ten
derde, de hypotheekhouders voor de geringere zekerheid compensatie zouden zoeken in
bijvoorbeeld een hogere rente op de financiering van de opstal zou het argument evenmin
opgaan.
Het laatste genoemde argument is niet van sociaal economische aard, doch zuiver van financieel
economische aard. Voorafgaand aan de invoering van het erfpachtstelsel werden gronden
overwegend verkocht en werden de verkoopopbrengsten gebruikt voor nieuwe grondaankopen.
Een dergelijke werkwijze was met een erfpachtstelsel niet meer mogelijk. Daar stond tegenover,
dat indien de canon net iets hoger (4%) gesteld werd dan de rente (3,5%) op de schuld om de
grond aan te kopen, de grond in enkele decennia vrij gemaakt kon worden van deze schuld.
Van de oorspronkelijk gehanteerde argumenten vóór de invoering van het erfpachtstelsel zijn de
eerste twee argumenten het meest relevant. Door als gemeente de grond in eigendom te houden
en in erfpacht uit te geven kan de stijging van de grondwaarde op termijn voor de gemeenschap
behouden blijven, en kan er meer invloed op het gebruik van de grond worden uitgeoefend dan
bij eigendom het geval is.
In 1996 bestond het Amsterdamse erfpachtstelsel 100 jaar. Ter gelegenheid hiervan heeft de
gemeente een symposium georganiseerd. Dit symposium vormde de aanleiding om het stelsel aan
een nader onderzoek te onderwerpen, het stelsel zelf stond daarbij overigens niet ter discussie. In
de eindrapportage van dit onderzoek worden de argumenten vóór het stelsel van stedelijke
erfpacht eveneens behandeld. Dit betreft de oorspronkelijke argumenten, te weten: de
grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede laten komen, invloed houden op het gebruik van de grond,
indien noodzakelijk de beschikking kunnen krijgen over de grond en het stimuleren van de bouw van woningen
voor de lage inkomens. Het tegengaan van speculatie in gronden komt in het rapport als nieuw argument
naar voren. Vervolgens stellen de auteurs van het rapport, dat “de belangrijkste argumenten
vandaag de dag nog steeds onverkort gelden. De waardevermeerdering van de grond valt toe aan
de gemeenschap. De grote investeringen die het rijk en de gemeente plegen in de leefbaarheid en
ontwikkeling van de stad, dragen onmiskenbaar bij aan de waardestijging van de grond. Door
middel van het erfpachtstelsel komt de waardestijging van de grond ten goede aan de
gemeenschap, zodat deze gelden mede weer kunnen worden benut voor de verdere verbetering
en ontwikkeling van de stad”. Deze aanvulling kan als een aanwijzing beschouwd worden, dat
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momenteel het voornaamste argument van de gemeente Amsterdam voor het erfpachtstelsel de
mogelijkheid betreft om de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede te laten komen158.
4.5

De beoogde doelen van stedelijke erfpacht in andere steden.

Het is nu de vraag in hoeverre de bevindingen omtrent de invoering van stedelijke erfpacht in
Amsterdam als generiek voor de invoering ervan in andere steden te beschouwen zijn. Dit is
maar tot op zekere hoogte het geval.
In het voorgaande is uiteengezet dat met name de belangrijkste argumenten voor de invoering
van stedelijke erfpacht nauw samenhingen met enkele feitelijke ontwikkelingen in Amsterdam.
Ten eerste waren onder invloed van urbanisatie de grondprijzen sterk gestegen, zonder dat de
gemeenschap daarvan voordeel had gehad. Ten tweede breidde Amsterdam zich lange tijd, tot
ongeveer het eind van de jaren tachtig, zonder duidelijk richtinggevend plan uit. Daarbij bleven
percelen, in een tijd van grote behoefte aan bouwgrond, niet zelden braak liggen in afwachting
van een nog hogere grondprijs. Met het instrument erfpacht kon in beide ontwikkelingen
verandering gebracht worden.
Het wekt dan ook geen verbazing dat andere steden, die in dezelfde periode met soortgelijke
ontwikkelingen te maken hadden als Amsterdam om dezelfde redenen vóór erfpacht als
uitgiftevorm kozen. Een aantal gemeenten volgde inderdaad al na een paar jaar het voorbeeld van
Amsterdam, zoals Haarlem159 (1900), Schiedam160 (1902), Zaandam161 (1905) en Dordrecht162
(1908). Ook in Den Haag dateren de eerste discussies over erfpacht uit diezelfde periode: 1903.
De beslissing om in de hele gemeente Den Haag grond als regel in erfpacht uit te geven is enkele
jaren daarna genomen, in 1911163. Andere gemeenten gingen echter pas later over op een stelsel
van stedelijke erfpacht, zoals Groningen164 (1919), Den Helder165 (1920), Arnhem166 (1930), Den
Bosch167 (1959), Utrecht168 (1973) en Rotterdam169 (1974/1981). Hieruit is op te maken, dat de
keuze voor stedelijke erfpacht niet specifiek tijdgebonden is. Wel signaleerde De Jong, dat met
name in de jaren zeventig van de twintigste eeuw veel gemeenten tot hun erfpachtbeleid waren
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gekomen, of dit beleid opnieuw bekrachtigd hadden170. Het ging daarbij om Arnhem, Delft,
Leiden, Purmerend, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Utrecht en Zaanstad.
De Jong concludeerde in haar studie, die begin jaren tachtig van de twintigste eeuw werd
uitgevoerd, dat vooral linksgeoriënteerde gemeenteraden de keuze voor een erfpachtstelsel
maakten171. Het in 1989 in Utrecht ingevoerde stelsel van eeuwigdurende erfpacht met geheel
vooruitbetaalde canon werd ook wel “eigendom met een rood randje” genoemd172. In het
afgelopen decennium lijkt de samenhang tussen erfpachtbeleid en politieke signatuur enigszins te
verwateren. Immers, ook linksgeoriënteerde bestuurders hebben meegewerkt aan de afschaffing
van stedelijke erfpachtstelsels, zoals bijvoorbeeld in 2004 in Leiden.
Hoewel niet tijdgebonden zou wellicht de keuze voor stedelijke erfpacht verklaard kunnen
worden door het versneld optreden van urbanisatie en navenante stijgingen van de grondprijzen.
De mogelijke samenhang tussen urbanisatie en de keuze voor stedelijke erfpacht is op twee
manieren als volgt onderzocht. Allereerst is bekeken of de invoering van stedelijke erfpacht
vooraf werd gegaan door een halve eeuw met een bovengemiddelde bevolkingsgroei. Als het
gemiddelde is gehanteerd de bevolkingsgroei van heel Nederland in de overeenkomstige periode.
Ten tweede is bekeken of de groep steden die nooit de keuze gemaakt hebben voor stedelijke
erfpacht, in de anderhalve eeuw tussen 1850 en 2000 te maken hadden met een ondergemiddelde
bevolkingsgroei. De uitkomsten van deze vergelijkingen zijn in bijlage B opgenomen en hieruit is
het volgende op te maken. In de gemeenten die kozen voor stedelijke erfpacht, was de keuze niet
altijd ingegeven door een bovengemiddelde bevolkingsgroei. Sterker nog, in Rotterdam en Leiden
werd de invoering van stedelijke erfpacht zelfs vooraf gegaan door een ondergemiddelde
bevolkingsgroei. Bij de gemeenten die nimmer de keuze gemaakt hebben voor stedelijke erfpacht
valt op, dat ze allemaal over de gehele periode 1850-2000 een bovengemiddelde bevolkingsgroei
hadden. Slechts in enkele gevallen was er in de desbetreffende steden in de onderscheiden 50jarige perioden sprake van een ondergemiddelde bevolkingsgroei, zoals in Nijmegen tussen 1947
en 2000 (0,68% per jaar versus 0,96% als het landelijk gemiddelde). Uit beide vergelijkingen is op
te maken, dat de invoering van erfpacht geen nauw verband heeft met urbanisatie.
4.5.1 Rotterdam
Een eerste oriëntatie op het gebruik van het erfpachtrecht in Rotterdam dateert uit de tijd van de
aanleg van de Maashaven, omstreeks 1898. Aangedrongen werd op de uitgifte in erfpacht van
terreinen die onteigend waren voor de aanleg van deze haven, maar die niet direct als
haventerrein in gebruik genomen zouden worden. Hiermee werd vooral beoogd “een bevordering
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van den kleinen eigenbouw”. In 1901 werd naar aanleiding hiervan de invoering van een
erfpachtstelsel in het algemeen in de gemeenteraad behandeld. Echter, gevreesd werd vooral dat
door een erfpachtstelsel de gemeentelijke schuldenlast zou oplopen. Men gaf er de voorkeur aan
de financiële middelen van de gemeente te benutten voor de aanleg van haventerreinen in plaats
van de opbouw van gemeentelijk grondbezit voor erfpachtuitgiften173.
In 1916 werd erfpacht als stelsel wel aanvaard voor de uitgifte van gronden aan
woningbouwverenigingen. De hoofdreden hiervoor was, dat dit de verenigingen in staat zou stellen met
minder kapitaal te werken. Een woningbouwvereniging zou de grond immers niet hoeven kopen174.
Ook in deze situatie werd opbouw van een schuldenlast aan de zijde van de gemeente als een
nadeel van erfpacht ervaren175.
Ook op andere wijzen werd in Rotterdam aan het begin van de twintigste eeuw al gebruik
gemaakt van het erfpachtrecht bij de uitgifte van gronden. Daarbij golden verschillende
motieven. Bekend zijn onder andere de volgende gevallen. Bij de verkoop van terreinen aan
Feijenoord werd het gedeelte waar de hoofdbuis van de waterleiding zich bevond in
eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Hetzelfde gold voor een strook water die aan de
Rotterdamse Hotel Maatschappij werd uitgegeven. In beide gevallen was het motief, dat de toestand
ter plaatse ook in de toekomst beheerst kon worden. In deze gevallen had de uitgifte overigens op
verzoek plaatsgevonden176.
Met name vanwege het financiële bezwaar van een hoge schuldenlast stond men in Rotterdam
aan het begin van de twintigste eeuw afwijzend tegenover stedelijke erfpacht177. Men liet de keuze
tussen koop en erfpacht aan belanghebbenden, waarbij deze keuze in de praktijk vooral in het
voordeel van koop uitviel. Vanaf 1964 werd de uitgifte van grond voor bedrijfsterreinen, een
ruimer begrip dan alleen terreinen voor industriële doeleinden, in erfpacht vast beleid. In 1972
werd verdere verbreding van de werkingssfeer van erfpacht gezocht in een voorstel om voortaan
alle gronden, voor zover niet bestemd voor woningbouw, in erfpacht uit te geven. In december
van het jaar daarop, 1973, nam de gemeenteraad een motie aan waarin bepaald werd dat ook alle
grond bestemd voor woningbouw in erfpacht zou worden uitgegeven178. Dit gebeurde
aanvankelijk nog op basis van de Algemene Erfpachtsvoorwaarden uit 1931. Maar aangezien
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meerdere facetten van het grondbeleid herijkt dienden te worden, verscheen in 1980 een Nota
Grondbeleid, waarin de volgende doelstellingen van het grondbeleid stonden geformuleerd:
1. het bevorderen en vergemakkelijken van de ruimtelijke ordening;
2. het veiligstellen van openbare voorzieningen;
3. het tegengaan van sterke grondprijsstijgingen;
4. het doen toevloeien van de waardevermeerdering van de grond aan de gemeenschap179.
Voor de implementatie van dit beleid werd aan erfpacht een rol naast andere instrumenten
toebedeeld, zoals structuur- en bestemmingsplannen. In grote lijnen zijn deze doelstellingen
gehandhaafd tot de afschaffing van erfpacht als uitgiftevorm in 2002.
4.5.2 Den Haag
In Den Haag hing, in de periode 1903-1906, de eerste oriëntatie op het gebruik van het
erfpachtrecht samen met de ontwikkeling van de Visschershaven te Scheveningen. Beoogd werd
de gronden slechts uit te geven ten behoeve van inrichtingen, gerelateerd aan de exploitatie van
de haven. Woonhuizen, uitgezonderd een enkele dienstwoning, werden geacht daar niet toe te
horen180. Ook bij de ontwikkeling van de Laakhaven viel, voor een doelmatige inrichting en
daarmee een succesvolle exploitatie, de keuze op erfpacht als uitgiftevorm181.
In 1907 doet zich voor het eerst, vanwege de voorgenomen oprichting van een gemeentelijk
grondbedrijf, de behoefte voelen aan een principiële beslissing over de vorm van uitgifte. Hiertoe
boden Burgemeester en Wethouders de gemeenteraad een notitie aan inzake de verschillende
stelsels van erfpacht-uitgifte, verkoop en verhuur. Twee jaar later zijn de discussies inmiddels
gevorderd en komen de concept Algemene Voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht in de
gemeenteraad aan bod. Daarbij blijkt, dat de raadsleden de volgende voordelen van erfpacht
onderkenden. Allereerst werd er zekerheid verkregen dat de terreinen bebouwd zouden worden en aan de
speculatie in bouwterreinen worden onttrokken. Ten tweede kon de gemeente invloed blijven uitoefenen op de wijze
van bebouwing. Bovendien had de uitgifte in erfpacht als voordeel, dat de gemeente na afloop van de erfpachttermijn
de grond weer in onbezwaarde eigendom zou terugkrijgen. Alsdan zou de waarde van de grond normaliter hoger
zijn, hetgeen als voordeel aan de gemeente zou toekomen182.
De beschouwingen over het gebruik van het erfpachtrecht ten spijt, bleef ondertussen de
praktische toepassing ervan erg beperkt, zelfs bij de Visschershaven en de Laakhaven. Om deze
reden werd nogmaals aangestuurd op een principiële beslissing inzake de vorm van gronduitgifte,
ditmaal door raadslid Treub. Dit betreft overigens dezelfde Treub die nauw betrokken was
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geweest bij de invoering van stedelijke erfpacht in Amsterdam. Hij vreesde namelijk, dat er zeer
veel energie in de uitwerking van de Algemene Voorwaarden zou gaan zitten, “terwijl wij eigenlijk
in het midden laten of wij daarvan eenig gebruik zullen maken”. Zijn standpunt was, dat alle
gronden welke aan de gemeente toebehoorden in de regel in erfpacht uitgegeven dienden te
worden183. De meningen hierover waren in 1909 echter nog te verdeeld. Pas twee jaar later neemt
de gemeenteraad het besluit gronden in de regel in erfpacht uit te geven, en dat verkoop
uitzondering zal zijn184.
In 1922 beschrijft de wethouder van Openbare Werken de Haagse grondpolitiek, zoals die sinds
1909 is gevoerd. Het doel van deze grondpolitiek duidt hij als volgt aan:
1. Voortdurend dient er voldoende bouwrijpe grond beschikbaar te zijn voor de stadsuitbreiding.
2. Aan de stadsuitbreiding dient van gemeentewege leiding gegeven te worden.
3. De waardevermeerdering van de grond, welke het gevolg is van de stadsuitbreiding, dient in de eerste
plaats ten bate van de gemeente te komen185.
Hieruit is op te maken, dat de beoogde doelen van het stelsel van stedelijke erfpacht nauw
verweven waren met de grondpolitiek als geheel. Hiertoe behoorde eveneens het vaststellen van
uitbreidingsplannen en het tijdig verwerven van benodigde gronden door de gemeente.
Een daadwerkelijke verandering in de opvatting over de doelstellingen van het grondbeleid deed
zich eerst begin jaren tachtig van de twintigste eeuw voor. In het Beleidsprogramma 1982-1986
van de gemeenteraad is hierover te lezen: “Het grondbeleid is vooral gericht op het behoud van de
bevoegdheid om over de bestemming van de schaarse grond te beslissen. Waar bestemmingsplannen zijn, is de
uitgifte van grond in erfpacht niet altijd noodzakelijk. Erfpacht is geen middel om gemeentelijke
inkomenspolitiek te bedrijven. Op korte termijn wordt de raad een nota aangeboden waarin het
beleid met betrekking tot onder meer erfpacht, voorkeursrecht en onteigening in heroverweging
wordt genomen”186. Deze gewijzigde opvatting had voornamelijk gevolgen voor de gehanteerde
erfpachtsvoorwaarden. Het tot 1986 gehanteerde stelsel van voortdurende erfpacht werd
gewijzigd in een stelsel van eeuwigdurende erfpacht met afkoop inééns van de canons.
Recentelijk, in 2006, zijn de doelstellingen van het grondbeleid wederom geactualiseerd. Thans
streeft de gemeente een vorm van gronduitgifte na, waarin de belangen van zowel de gemeente
als de bewoners en het bedrijfsleven worden verenigd en er behoud van stabiliteit op de Haagse
grondmarkt is. Daarom is in beginsel een keuze mogelijk tussen erfpacht en eigendom, van deze
keuze worden echter een aantal gebieden en bestemmingen uitgesloten187. Wel heeft daarmee het
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argument dat stedelijke erfpacht ingezet kan worden om het gebruik van de grond te beheersen
aan betekenis ingeboet.
4.5.3 Utrecht
Het stelsel van stedelijke erfpacht in Utrecht is betrekkelijk jong, het is begin jaren zeventig van
de twintigste eeuw ingevoerd. Daarvóór, in 1952, had de gemeenteraad zich wel over erfpacht als
uitgiftevorm laten informeren. Dat men er toen geen groot voorstander van was, moge blijken uit
de conclusie “dat slechts in bijzondere daarvoor in aanmerking komende gevallen tot het
uitgeven van gronden in erfpacht moet worden overgegaan”188.
Ruim twintig jaar later waren de opvattingen duidelijk gewijzigd. Inzake het grondbeleid wordt in
1973 voorgesteld gemeentegronden in het vervolg als regel in erfpacht uit te geven. De aanleiding
voor dit voorstel vormde de stadsvernieuwing. In de voorafgaande jaren had de gemeente weinig
invloed kunnen uitoefenen op de stadsvernieuwing omdat zij doorgaans de grond niet in
eigendom had. Om meer greep te krijgen op de ontwikkelingen in sommige wijken, met name in
de binnenstad, moesten vaak exorbitante bedragen voor het onroerend goed worden betaald. De
opvatting in de gemeenteraad was, dat deze gronden eenmaal verworven, niet meer uit handen
gegeven moesten worden. Uit de bespreking van de nota inzake het grondbeleid is op te maken,
dat men de volgende doelen voor ogen had met stedelijke erfpacht:
1. Op den duur als gemeenschap weer de beschikking over de grond krijgen;
2. De waardestijging van de grond aan de gemeenschap laten toekomen;
3. Verlaging van de investering voor particuliere woningeigenaren, zodat deze eerder tot bezitvorming kan
komen189.
Na de positieve besluitvorming over de uitgangspunten van het grondbeleid, werd een jaar later
het stelsel van voortdurende erfpacht in de vorm van nieuwe Algemene Voorwaarden
vormgegeven.
In 1989 blijken de opvattingen over de doelstellingen van stedelijke erfpacht gewijzigd te zijn.
Niet langer wordt het innen van de waardevermeerdering van de grond als een doelstelling te
beschouwen. Als enige doelstelling van stedelijke erfpacht wordt dan beschouwd het bevorderen van
uitvoering en handhaving van beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, stadsvernieuwing,
milieu e.d190. Het nieuwe stelsel, ook wel beschouwd als een Utrechtse variant van het toenmalige
Haagse stelsel, betrof er een van eeuwigdurende erfpacht met afkoop inééns van de canons.
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4.5.4 Enkele overige steden.
Elders werd stedelijke erfpacht om diverse redenen ingevoerd. In een aantal gevallen vertonen de
doelstellingen overeenkomsten met de doelstellingen die hiervoor bij de 4 grote steden zijn
behandeld, dit betreft Den Helder, Dordrecht, Groningen, Haarlem en Zaandam. In enkele
andere gevallen gelden enige bijzonderheden ten aanzien van de doelstellingen, dit betreft met
name Arnhem, Den Bosch, Leeuwarden en Vlaardingen.
4.5.4.1 Den Helder, Dordrecht, Groningen, Haarlem en Zaandam.
In deze gemeenten werd stedelijke erfpacht aan het begin van de twintigste eeuw ingevoerd,
waarbij de oorspronkelijke doelstellingen identiek waren. Telkens werd erfpacht ingevoerd om de
waardevermeerdering van de grond aan de gemeenschap toe te laten komen en tevens om invloed te houden op het
gebruik van de grond191.
Niet altijd bleken deze doelstellingen overigens realiseerbaar in de praktijk. Zo gaf de gemeente
Den Helder gedurende de eerste drie jaar grond in de regel in erfpacht uit, en slechts bij
uitzondering werd grond verkocht. Tussen 1920 en eind 1923 was 63.219m2 in erfpacht
uitgegeven, terwijl slechts 3.090m2 was verkocht. Als gevolg hiervan was er tot 1 januari 1924 een
bedrag van ƒ1.479.304,08 vastgelegd in het Grondbedrijf, “zoodat de exploitatie daarvan
langzamerhand een grooten invloed heeft gekregen op de financiën dezer gemeente”. Reden
genoeg om het principe van erfpacht weer los te laten ten gunste van de verkoop van
gemeentegronden192.
In Haarlem werd in 1900 een stelsel van tijdelijke erfpacht ingevoerd. De erfpachttermijn
bedroeg 75 jaar193. Twee decennia later werd deze regeling als een mislukking beschouwd. Een
exacte oorzaak van deze mislukking wordt niet in de notulen van de gemeenteraad genoemd.
Waarschijnlijk waren de specifieke bepalingen van Algemene Voorwaarden hieraan debet. In
1919 werd besloten gronden in de regel in voortdurende erfpacht uit te geven.
4.5.4.2 Leeuwarden.
De precieze oorspronkelijke doelstellingen van stedelijke erfpacht in Leeuwarden zijn niet aan de
gemeenteraadsnotulen te ontlenen. Wel blijkt uit de gehanteerde voorwaarden voor de uitgifte in
erfpacht, dat de nadruk sterk op de regulering van het gebruik van de grond lag.
De desbetreffende voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht werden achtereenvolgens in 1908,
1910 en 1917 gehanteerd voor respectievelijk de bouwterreinen gelegen aan de Noordzijde van
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de Hoekstersingel, aan de oostzijde van de Oldegalileën en tenslotte tussen de Oostersingel en
Cambuursterpad.
De mate van detaillering inzake het gebruik van de grond is opvallend te noemen, zoals uit de
volgende voorbeelden moge blijken. Onder de algemene bouwbepalingen (artikel 16) wordt
inzake ijzeren hekken voorgeschreven dat “zoo de voor de verschillende perceelen tusschen
rooilijn en weg gelegen ruimten meer dan 1,50 meter diepte hebben, zij onderling en van den weg
gescheiden moeten worden door ijzeren hekken, waarvan de teekening en samenstelling door
Burgemeester en Wethouders moeten zijn goedgekeurd”. Inzake schuttingen wordt bepaald, dat
deze “moeten worden gemaakt van vuren planken, zwaar drie centimeter, behalve de grondplank,
welke van Amerikaans grenenhout moet zijn, alle gespijkerd tegen palen van Amerikaansch
grenen hout, zwaar tien bij twaalf centimeter, lang drie meter die op afstanden van twee meter en
om den anderen op ieders erf moeten geplaatst worden”. Bovendien moeten “de schuttingen en
palen aan alle kanten worden gegrondverfd”194.
Tegenover deze verfijningen in de regulering van het gebruik van de grond staat slechts een
summiere regeling van de hoogte van de canon alsmede de looptijd van de erfpacht. Dit wordt in
tabel 4.2. geïllustreerd:
Tabel 4.2. Canonpercentages en einde erfpachttijdvakken in Leeuwarden.
Jaar van
uitgifte
1908
1910
1917

Bouwterrein
Noordzijde van de Hoekstersingel
Oostzijde van de Oldegalileën
Tussen de Oostersingel en Cambuursterpad

Canonpercentage

Einde erfpachttijdvak

4,5%
4,0%
4,5%

31 december 1990
31 december 1990
31 december 1990

4.5.4.3 Arnhem.
In Arnhem werd eind 1930 het besluit genomen om het terrein op Alteveer in erfpacht uit te
geven. Hier werd met de toepassing van het erfpachtrecht beoogd “eenheid te brengen in het
toekomstig straatbeeld op “Alteveer” en te verkrijgen een harmonisch geheel van de gevelarchitectuur van de te
stichten opstallen”195. Hiertoe werden in de erfpachtsvoorwaarden bijzondere eisen gesteld met
betrekking tot de architectuur van de te stichten opstallen. De aanblik van straten en pleinen was
hiervoor al op voorhand door de Schoonheidscommissie vastgelegd.
4.5.4.4 Den Bosch.
In deze gemeente werd in 1959 erfpacht ingevoerd ter bevordering van het eigen woningbezit. De
regeling was gebaseerd op het volgende principe. De hoogte van de canon kon gelijkgesteld
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worden met de rente op het vermogen dat de gemeente moest lenen voor de aankoop van de
grond. Dit bedrag zou altijd lager moeten zijn dan de som van rente en aflossing in het geval een
particulier de aankoop van de grond met een hypothecaire lening zou financieren196.
4.5.4.5 Vlaardingen.
Het erfpachtstelsel in Vlaardingen is waarschijnlijk het oudste van Nederland. Het overgrote deel
van het grondgebied behoorde tot de in 1830 door de gemeente aangekochte gronden van de
“Heerlijkheid van Leyden Gael”. Het betrof eeuwigdurende erfpachten met een vaste canon. De
gemeente zette deze praktijk voort. Pas in 1953 stapte de gemeente over op een stelsel van
tijdelijke erfpacht met vaste canon. De overstap naar tijdelijke erfpacht met beperkt variabele
canon werd in 1966 gemaakt197. De precieze doelstellingen van de gemeente om vanaf 1830 het
uitgeven van gemeentegrond in erfpacht te continueren zijn niet bekend. Wel kan opgemerkt
worden, dat de wijzigingen in de erfpachtvoorwaarden van 1953 en 1966 zowel de tijdsduur als
het soort canon betroffen. Hieruit, en uit enkele discussies over de gehanteerde stelsels198, kan
afgeleid worden dat het motief om de grondwaardestijging aan de gemeenschap toe te laten
komen aan betekenis heeft gewonnen in de loop van de tijd.
4.5.4.6 Leiden.
In Leiden werd ten behoeve van woningbouw door woningbouwverenigingen “Eensgezindheid”
en “De Eendracht” in 1933 voor het eerst gebruik gemaakt van erfpacht als uitgiftevorm199.
Zonder dat hiervoor de beginselvraag, erfpacht of verkoop, beantwoord was, werd voor
woningbouw door woningbouwverenigingen de voorkeur gegeven aan erfpacht. Dit “op grond van
het karakter van den arbeiderswoningbouw, welke tot stand wordt gebracht door eene vereeniging, die met
overheidssteun uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam is”200.
Over de hiervoor vermelde beginselvraag is overigens gedurende vele jaren op gezette tijden
gediscussieerd zonder dat hierin een keuze werd gemaakt. Begin jaren zeventig werd een
gedifferentieerd stelsel van gronduitgiftevormen ingevoerd. Zo werden in stadsuitbreidingen de
gronden bestemd voor woningwetbouw in erfpacht uitgegeven. Gronden bestemd voor
woningbouw, geen woningwetbouw zijnde, werden daarentegen uitgegeven door middel van
verkoop201. Daarbij was het voornaamste argument om de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten
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goede te laten komen202. Enkele jaren later is de toepassingsgebied van het erfpachtrecht verbreed,
waarbij als aanvullend argument de invloed op het gebruik van de grond gold203.
4.6

Samenvatting.

In dit hoofdstuk heeft de vraag centraal gestaan waarom er stedelijke erfpacht is. De aanleiding
voor de invoering van stedelijke erfpacht in Amsterdam kan gevonden worden in de urbanisatie
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Met name gedurende de agrarische crisis voltrok
zich dit proces versneld. Op de onroerend goed markt kon het aanbod de vraag niet bijbenen,
met grote grondprijsstijgingen tot gevolg. De nieuwe stadsbewoners, overwegend arbeiders,
bleken hierdoor niet of nauwelijks te profiteren van de economische vooruitgang die in dezelfde
periode geboekt werd. Onder invloed van veranderende sociaal politieke opvattingen werd in
1896 het eerste stedelijke erfpachtstelsel ingevoerd.
Met het stelsel van erfpacht wilde de gemeenteraad van Amsterdam vier doelen bereiken. Ten
eerste, dat de toekomstige stijging van de waarde van de grond aan de gemeenschap ten goede
zou komen. Ten tweede wilde men een grotere invloed houden op de aard van de bebouwing.
Daarnaast meende men, ten derde, de bouwnijverheid te stimuleren, ook door de minder
draagkrachtige bouwers. Ten slotte werd erfpacht als een middel beschouwd om na ommekomst
van de erfpachttermijn zonder enig financieel offer weer de vrije beschikking over de grond te
krijgen. De argumenten vóór het erfpachtstelsel zijn in Amsterdam nog steeds dezelfde als bij
invoering in 1896, het accent is overigens wel op het eerste argument komen te liggen.
Andere steden zijn het voorbeeld van Amsterdam gevolgd. Zowel in de eerste jaren na de
introductie van stedelijke erfpacht, maar ook in de jaren zeventig van de twintigste eeuw stond
stedelijke erfpacht sterk in de belangstelling. Voor zover er een generieke verklaring te vinden is
voor de invoering van stedelijke erfpacht, dan lijkt nog steeds de samenhang met de politieke
signatuur van de gemeenteraad de beste verklaring. Deze relatie verwatert echter wel.
De argumentatie vóór stedelijke erfpacht wijkt meestal nauwelijks af van de oorspronkelijke
argumentatie, zoals aan het eind van de negentiende eeuw in Amsterdam werd gehanteerd. Steeds
kan in de motivatie één van de volgende elementen, of beide, gevonden worden: de
grondwaardestijging dient aan de gemeenschap ten goede te komen, en de gemeente dient
invloed te houden op het gebruik van de grond. Andere motivaties komen wel voor, doch slechts
sporadisch (b.v. Den Bosch), zodat daaraan minder betekenis gehecht kan worden.
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5

Paretiaanse welvaartstheorie

5.1

Inleiding

De rechtseconomie bestudeert de economische oorzaken en economische gevolgen van recht,
rechtsregels, rechtspraak alsmede naleving daarvan204. Aangezien stedelijke erfpacht in feite een
samenstel van recht, rechtsregels en rechtspraak is, leent het zich bij uitstek als object van studie
vanuit de rechtseconomie. In de rechtseconomie is de Paretiaanse welvaartstheorie erg belangrijk.
Het gaat dan om de vraag of wetten en regelgeving bijdragen aan de verbetering van de
welvaart205. Daarbij definiëren wij welvaart als de mate waarin de behoeften met de beschikbare
middelen kunnen worden bevredigd. Aangezien in het onderhavige onderzoek in essentie
onderzocht wordt of stedelijke erfpacht bijdraagt aan de verbetering van de welvaart, is ons
vraagstuk als zodanig tot de rechtseconomie te rekenen. En daarmee komt de Paretiaanse
welvaartstheorie als analytisch instrumentarium in beeld. In dit hoofdstuk wordt de vraag
behandeld wat Paretiaanse welvaartstheorie in essentie inhoudt, en hoe deze toepasbaar gemaakt
kan worden voor het analyseren van stedelijke erfpacht.
Hiervoor worden om te beginnen in paragraaf 5.2. de hoofdlijnen van de Paretiaanse
welvaartstheorie behandeld. Dit betreft enkele kernbegrippen, zoals het Pareto-optimum, de
voorwaarden voor het bereiken van dit Pareto-optimum alsmede enkele aantekeningen over de
rol van het allocatiemechanisme. Vervolgens wordt het toetsingskader vanuit de Paretiaanse
welvaartstheorie voor stedelijke erfpacht uitgewerkt. Dit valt uiteen in twee delen. Allereerst
worden, in paragraaf 5.3. de voorwaarden voor Pareto-optimaliteit toepasbaar gemaakt voor een
analyse van stedelijke erfpacht. Ten tweede wordt in paragraaf 5.4. het vraagstuk van de Paretooptimale prijs in het geval van stedelijke erfpacht behandeld.
5.2

Paretiaanse welvaartstheorie

5.2.1 Het Pareto-optimum en andere kernbegrippen
In deze subparagraaf worden, ter inleiding, de voornaamste begrippen uit de Paretiaanse
welvaartstheorie behandeld. De Paretiaanse welvaartstheorie verbindt de subjectieve welvaart,
die consumenten ontlenen aan het bevredigen van behoeften, met de allocatie van goederen. In
dit onderzoek wordt uitgegaan van een ruim welvaartsbegrip: zowel materiële als immateriële
behoeften worden ertoe gerekend. Ook beperkt welvaart zich in dit ruime begrip niet tot de
behoeften respectievelijk de goederen die in geld zijn uit te drukken.
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De Paretiaanse welvaartstheorie is te beschouwen als een allocatietheorie die de welvaart van de
burgers beschouwt uit het oogpunt van hun individuele voorkeuren als consumenten206. Het
Pareto-optimum neemt in de welvaartstheorie een centrale plaats in207. In het Pareto-optimum is het
niet meer mogelijk de welvaart van de één te verbeteren zonder dat dit ten koste van de welvaart
van een ander gaat. Zou de welvaart van de één nog wel verbeterd kunnen worden zonder dat dit
ten koste van de welvaart van een ander gaat, dan is er sprake van een Pareto-verbetering. Het kan
ook anders geformuleerd worden: als de welvaart van de één verbeterd wordt, zonder dat dit ten
koste van dat van een ander gaat, dan wordt voldaan aan het Pareto-criterium208.
Het is erg verleidelijk de Paretiaanse welvaartstheorie als normatief te beschouwen. Het criterium
van Pareto wordt dan een waardeoordeel (‘it is a good thing to make one man better off if
nobody else is made worse off’). Dat zou echter betekenen dat welvaart een objectief gegeven is,
terwijl dat nu juist niet het geval is; welvaart is subjectief. Hoe beter men in staat is met de ter
beschikking staande middelen in de eigen behoeften te voorzien, des te welvarender voelt men
zich namelijk. Voorts is het zo, dat iedereen een eigen subjectief oordeel heeft over zijn of haar
niveau van behoeftebevrediging. Bovendien kan hetzelfde verschijnsel voor de één positief
bijdragen aan de welvaart, terwijl datzelfde verschijnsel voor een ander afbreuk kan doen aan zijn
welvaart209. Dit kan met het volgende voorbeeld verduidelijkt worden. De meeste huishoudens
zullen het bezit van een auto positief waarderen, en zich daardoor welvarender voelen. Echter,
voor huishoudens zonder rijbewijs heeft dit autobezit weinig zin. Sterker nog, de financiële lasten
die ermee verbonden zijn, zullen dan doorgaans een negatieve invloed op het gevoel van welvaart
hebben, omdat andere behoeften daardoor onbevredigd blijven. Uit het voorgaande volgt, dat
aan de Paretiaanse welvaartstheorie geen normatieve betekenis kan worden toegekend. Wel kan
het uitstekend als analytisch hulpmiddel dienen210. Immers, met behulp van het Pareto-criterium
kan de richting voor een welvaartsvergroting bepaald worden, alsmede het eindpunt daarvan211.
Het Pareto-optimum zelf is evenwel een toestand die feitelijk nooit wordt bereikt, omdat veelal
niet voldaan wordt aan de voorwaarden om dit optimum te bereiken212.
5.2.2 Voorwaarden voor Pareto-optimaliteit.
In deze paragraaf zal aan de hand van de literatuur nagegaan worden aan welke voorwaarden er
in theorie zou moeten worden voldaan om het Pareto-optimum te bereiken.
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De eerste, en wellicht belangrijkste voorwaarde is, dat sprake dient te zijn van
consumentensoevereiniteit213. Hierin zijn de behoeften van consumenten het uitgangspunt van
het economisch proces. Zij vertalen hun behoeften in een concrete vraag naar goederen en
diensten, en lokken daarmee productie van die goederen en diensten uit. Dit houdt dan ook in,
dat alleen de voorkeuren van de individuele consumenten van belang zijn om de welvaart aan af
te meten. Heertje wijst in dit verband op een uitspraak van Adam Smith, te weten: “consumption
is the sole end and purpose of production; and the intent of the producer ought to be attended
to, only so far as it may be necessary for promoting that of the consumer”214.
Een tweede voorwaarde is, dat de productie van goederen en diensten efficiënt plaatsvindt215. De
productiemiddelen dienen hiervoor zodanig aangewend te worden, dat de productiegrens bereikt
wordt. Anders geformuleerd, de productie dient technisch doelmatig te zijn zodat er niet méér
geproduceerd kan worden.
Als derde voorwaarde geldt, dat de distributie van de goederen over de consumenten als finale
gebruikers efficiënt verloopt. Hiervan is sprake als voor elk paar consumptiegoederen de
onderlinge marginale substitutievoeten bij consumenten gelijk zijn. Dit betekent, dat in een nietoptimaal punt ruil voor minstens één partij voordelig is terwijl in een optimaal punt ruil de
partijen geen voordelen meer oplevert216.
De vierde voorwaarde is transparantie. Mijns inziens is deze voorwaarde in de Nederlandse
literatuur over welvaartstheorie onderbelicht. Heertje legt overigens wel een verband tussen de
beschikbaarheid van volledige informatie en Pareto-optimaliteit217. In de literatuur over
beleggingstheorie neemt transparantie veel duidelijker een eigen plek in, onder de naam
“efficiënte markt hypothese”. Hierin wordt een markt verondersteld efficiënt te zijn met
betrekking tot een bepaalde set informatie, als deze informatie volledig in de prijzen is
verwerkt218. Wordt alle beschikbare informatie snel in de prijzen verwerkt, dan is sprake van een
sterk efficiënte markt. Wordt informatie traag of gebrekkig in de prijzen verwerkt, dan is sprake
van

een

zwak

efficiënte

markt.

Aangezien

het

prijsmechanisme

in

essentie

een

allocatiemechanisme is, zou als “allocatie-variant” de efficiënte markt hypothese luiden: ‘een
markt is efficiënt met betrekking tot een bepaalde set informatie, als deze informatie volledig in
de allocatie is verwerkt’. Kortom, alleen als consumenten over volledige informatie inzake het
beschikbare goederenpakket beschikken, en producenten volledig inzicht hebben in de
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voorkeuren van consumenten, kunnen productie en distributie efficiënt plaatsvinden teneinde tot
een Pareto-optimale welvaart te komen.
5.2.3 Het allocatiemechanisme
Een volgende vraag is, bij welke allocatiemechanisme zoveel mogelijk aan de hiervóór beschreven
voorwaarden voor Pareto-optimaliteit wordt voldaan. Die vraag wordt in deze paragraaf
behandeld, waarbij twee verschillende invalshoeken bekeken worden. Als eerste wordt de
allocatie via het marktmechanisme besproken en vervolgens wordt ingegaan op allocatie door de
overheid.
5.2.3.1 Allocatie door het marktmechanisme
De theorie zegt, dat als op alle markten volkomen concurrentie heerst, in de evenwichtssituatie
sprake is van Pareto-optimaliteit. De marktvorm van volkomen concurrentie wordt gekenmerkt
door veel vragers en veel aanbieders, die alle een gering marktaandeel hebben. Geen enkele
individuele marktpartij kan zelfstandig de prijs beïnvloeden. Bovendien opereren de marktpartijen
niet coöperatief. Er zijn geen toe- en uittredingsbelemmeringen en evenmin zijn er
transactiekosten. De rechten zijn goed gedefinieerd en er is volledige informatie. Voorts is er
sprake van een homogeen goed. Deze marktvorm wordt ook wel als een theoretisch grensgeval
beschouwd, omdat in de praktijk vrijwel geen enkele markt exact al deze kenmerken heeft219.
Vormt volkomen concurrentie een theoretisch grensgeval, dan vormt het bilateraal monopolie
het theoretische grensgeval aan de andere zijde van het spectrum. In het bilateraal monopolie is
er slechts één aanbieder en één vrager. Een prijs komt in het bilateraal monopolie niet door het
marktmechanisme tot stand, maar door onderhandeling. Aangezien de uitkomst van de
onderhandeling voornamelijk door de onderhandelingspositie van beide partijen bepaald wordt,
is op voorhand geen uitspraak te doen of deze uitkomst Pareto-optimaal is.
Een bilateraal monopolie is een variant van het monopolie als marktvorm. Bij een monopolie is
er slechts één aanbieder, die in de totale vraag op de markt voorziet. Vanwege de afwezigheid van
concurrentie gedraagt de monopolist zich als prijszetter. Zijn marktmacht stelt hem in staat een
hogere prijs in rekening te brengen dan bij volkomen concurrentie het geval zou zijn. Hierdoor is
er bij monopolie sprake van een welvaartsverlies in Paretiaanse termen220.
5.2.3.2 Allocatie door de overheid
Is er sprake van marktimperfecties, dan kan dit aanleiding vormen voor overheidsingrijpen in het
allocatiemechanisme. De gedachte is dan, dat de overheid beter in staat zou zijn het
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allocatievraagstuk op te lossen dan de markt. De marktimperfecties, die overheidsingrijpen
kunnen rechtvaardigen, zijn: collectieve goederen, externe effecten, beperkte concurrentie en
risico en onzekerheid221. In het navolgende worden deze apart toegelicht.
Collectieve goederen zijn goederen waarvoor geldt dat het onmogelijk (of zeer moeilijk) is om
individuen van de consumptie ervan uit te sluiten, terwijl bovendien de consumptie van dergelijke
goederen door een individu niet ten koste gaat van de consumptie door een ander individu. Een
dijk ter bescherming tegen overstromingen is een voorbeeld van een collectief goed.
Externe effecten zijn de gevolgen, in termen van kosten of baten, van de activiteiten van een
individu of bedrijf voor andere individuen zonder dat die tot uitdrukking komen in de
prijsvorming. Met name milieuverontreiniging door bedrijven worden veelal als externe effecten
genoemd.
Beperkte concurrentie doet zich voor als er door omstandigheden weinig aanbieders op een
markt zijn. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een hoge vereiste minimum schaalgrootte,
zoals bijvoorbeeld bij energiebedrijven het geval is.
Het ontbreken van voldoende informatie kan risico en onzekerheid tot gevolg hebben,
bijvoorbeeld doordat de prijzen niet alle informatie weerspiegelen. Overheidsinterventie zal zich
dan richten op de verbetering van de informatievoorziening via bijvoorbeeld bijsluiters.
Afgezien van het bestaan van marktimperfecties zijn er nog twee andere motieven voor
overheidsingrijpen in de allocatie222. Het eerste motief is het paternalistische motief. Dit doet zich
voor wanneer de overheid van mening is dat de voorkeuren van consumenten onvoldoende hun
belangen reflecteren. In dit verband kan de consumptie van bijvoorbeeld tabak of drugs genoemd
worden. Aangezien deze consumptie niet in het belang van de desbetreffende consument is, zal
de overheid het via interventie willen ontmoedigen. Het tweede motief is het verdelingsmotief.
De allocatie kan namelijk efficiënt zijn zonder dat de daarbij behorende welvaartsverdeling
rechtvaardig wordt geacht. Hieruit kan bijvoorbeeld ingrijpen in de inkomensverdeling
voortkomen.
Ongeacht de hierboven beschreven aanleidingen voor overheidsingrijpen, wordt de overheid zelf
wel een aparte factor in het economisch proces. Het is daarbij niet uit te sluiten, dat de overheid
er niet in slaagt het allocatievraagstuk beter op te lossen223. Hennipman wijst er dan ook op, dat
een overheid die economische politiek bedrijft zo goed mogelijk de positieve en negatieve
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uitwerking van die economische politiek op de welvaart van particuliere subjecten dient vast te
stellen224.
5.3

Paretiaanse welvaartstheorie en stedelijke erfpacht

In deze paragraaf wordt de vraag behandeld hoe vanuit de Paretiaanse welvaartstheorie het
toetsingskader voor stedelijke erfpacht er uitziet. Er wordt bekeken hoe de vier voorwaarden
(consumentensoevereiniteit, efficiency in productie, efficiency in distributie en transparantie)
voor Pareto-optimaliteit zijn te vertalen naar stedelijke erfpacht.
5.3.1 Preferenties van gebruikers van stedelijke grond
Bij het begrip consumentensoevereiniteit wordt er vanuit gegaan, dat de behoeften van
consumenten het uitgangspunt van het economisch proces zijn. Bij stedelijke erfpacht wordt niet
aan deze belangrijke voorwaarde voldaan omdat, zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, bij
stedelijke erfpacht sprake is van verplicht door gemeenten opgelegde erfpacht binnen het
stedelijke gebied.
Voorts is het zo, dat niet uitsluitend consumenten behoefte hebben aan onroerend goed. Ook
andere partijen voorzien met het bezit van onroerend goed in hun behoeften. Als voorbeelden
zijn te noemen winkeliers die graag de beschikking hebben over een winkelruimte zodat zij hun
waar kunnen etaleren en verkopen, of beleggers die onroerend goed willen gebruiken voor het
genereren van rendement op hun vermogen. Het begrip consumentensoevereiniteit is met
betrekking tot stedelijke erfpacht dan ook een te eng begrip. Van belang zijn – in bredere zin - de
preferenties inzake onroerend goed van alle gebruikers van stedelijke grond, niet alleen die van
consumenten. En uiteraard zijn van belang de preferenties van deze gebruikers ten aanzien van
erfpacht. In het navolgende worden deze preferenties geschetst voor de voornaamste gebruikers
van stedelijke grond, te weten: particuliere huiseigenaren, woningcorporaties, beleggers en andere
ondernemingen.
5.3.1.1 Particuliere huiseigenaren
De preferenties van particuliere huiseigenaren kunnen ontleend worden aan enkele recente
studies over het eigen woningbezit. In de theorie van de eigendomsrechten leidt het particuliere
eigendom van goederen tot het meest efficiënte gebruik ervan. Een particulier die de winst van
zijn handelen zelf ontvangt, is volgens de theorie namelijk bereid te investeren in het goed en zal
bij het gebruik ervan rekening houden met de toekomstige waarde. Hieruit volgt, dat een
particulier het liefst de gehele onroerende zaak in eigendom heeft.
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In een andere theorie over het eigen woningbezit wordt verondersteld dat er bij mensen sprake is
van een natuurlijke voorkeur voor een eigen woning, te verklaren uit het bezitsinstinct van
mensen en het instinct een territorium af te bakenen. Daarnaast spelen andere factoren een rol,
zoals de financiële attractiviteit van een eigen woning op lange termijn, maar ook de gevoelens
van autonomie, zekerheid en persoonlijke identiteit die aan de eigen woning ontleend kunnen
worden.
Er is, aan de hand van Amerikaanse en Australische literatuur, ook wel onderzoek verricht naar
het verband tussen eigen woningbezit en de voordelen ervan voor het individu en voor de
maatschappij als geheel. Hiervan was de strekking dat eigen woningbezit voor individuen
bijdraagt aan het zelfvertrouwen, aangezien eigenaar-bewoners gemiddeld genomen een hogere
sociale status hebben. Ook de vrijheid om de woning naar eigen inzicht te kunnen onderhouden
en te verfraaien levert een bijdrage aan het zelfvertrouwen en de tevredenheid van eigenaarbewoners. Bovendien wordt via de eigen woning vermogen opgebouwd. De maatschappelijke
voordelen betreffen stabiele buurten, maatschappelijk betrokken bewoners, goed onderhouden
woningen en het beperken van sociaal ongewenst gedrag225.
Hoewel deze theorieën natuurlijk bekritiseerd kunnen worden, verschaffen zij wel een algemeen
inzicht in de voorkeuren van mensen om een eigen woning te hebben. De bevindingen uit
empirische onderzoeken vullen dit inzicht als volgt aan. Als eerste kan genoemd worden een
onderzoek op basis van gegevens uit het European Community Household Panel, een EU-breed
panelonderzoek waarin huishoudens worden ondervraagd over hun leef- en woonsituatie. Hieruit
bleek, dat in bijna alle Europese landen eigenaar-bewoners meer tevreden zijn dan huurders, ook
wanneer rekening gehouden wordt met woning- en huishoudenkenmerken226. Als tweede kan
genoemd worden een enquête van de Vereniging Eigen Huis. Hieruit bleek, dat
eigenaarbewoners hun huis vooral beschouwen als verstandige investering en als veilige haven.
Het voordeel van de eigen woning is vooral het extra woonplezier, het gevoel van
onafhankelijkheid, de spaarpot voor later en het gevoel van vrijheid227. Overigens werd in beide
onderzoeken geen onderscheid gemaakt naar eigendom of erfpacht.
Wordt het onderscheid tussen eigen grond en grond in erfpacht wel gemaakt, dan geven
particuliere woningbezitters duidelijk de voorkeur aan eigen grond. Dit moge blijken uit de
slotzin van een rapport van de Bond van Vereenigingen van Huiseigenaren in Nederland uit 1941
over erfpacht: “Daarom ook keere men terug tot het gezonde principe: een eigen huis op eigen
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grond”228. De Vereniging Eigen Huis denkt er tegenwoordig overigens nog steeds hetzelfde over,
getuige de kop van een artikel in hun magazine: “Erfpacht? Liever niet.”229
Ook Delfgaauw onderkende, begin jaren vijftig van de twintigste eeuw, de voorkeur voor eigen
grond bij particuliere woningbezitters: “Nu komt bij de eigenaar-bewoner, …., veelal bepaaldelijk
de wens naar voren eigenaar te zijn, niet alleen van het huis, maar ook van de grond; dan eerst
voelt hij zich koning in eigen rijk”230.
Het weinige empirisch onderzoeksmateriaal waarin gekeken is naar de voorkeur van particuliere
woningbezitters voor eigen grond of grond in erfpacht, maakt onderdeel uit van een onderzoek
naar erfpacht uit het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Dit onderzoek was
uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM. Hieruit is eveneens op te maken, dat
eigenaar-bewoners een duidelijke voorkeur hebben voor eigen grond. Immers, een ruime
meerderheid, 70%, van alle eigenaar bewoners gaf desgevraagd aan bij verhuizing de volgende
woning niet te zullen kopen als er sprake was van grond in erfpacht231.
5.3.1.2 Woningcorporaties
In deze paragraaf wordt de vraag behandeld wat de preferenties van woningcorporaties zijn
inzake het gebruik van stedelijke grond in z’n algemeenheid, en die wat betreft erfpacht in het
bijzonder. Woningcorporaties zijn geen gewone ondernemingen. Het zijn organisaties die een
publieke, maatschappelijke opdracht te vervullen hebben op het terrein van de volkshuisvesting.
Daarbij geldt als randvoorwaarde, dat zij zelf voor hun financiële continuïteit moeten zorgen.
Woningcorporaties zijn dan ook niet vergelijkbaar met ‘gewone’ ondernemingen die streven naar
winstmaximalisatie232.
Op grond van het Besluit Beheer Sociale Huursector (hierna: BBSH) zijn woningcorporaties
uitsluitend werkzaam op het gebied van de volkshuisvesting. Hieronder wordt verstaan het
bouwen, verwerven, bezwaren, vervreemden of slopen van woningen. Het beheer en de verhuur
van de woningen zijn eveneens een taak van de woningcorporatie. Bovendien is ook de zorg voor
de directe omgeving van die woningen aan woningcorporaties opgedragen. Ouderen,
gehandicapten, personen die zorg of begeleiding behoeven en mensen met lagere inkomens
kunnen voor hun huisvesting een beroep doen op een woningcorporatie233.
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Op het terrein van de financiën geldt, dat woningcorporaties een zodanig beleid dienen te voeren,
dat continuïteit is gewaarborgd. Daarbij past een sobere bedrijfsvoering234. Vanuit
bedrijfseconomische optiek kunnen zij dus zelfstandig keuzes maken ten aanzien van
investeringen, beheer en desinvesteringen, zolang de continuïteit maar gewaarborgd is. Wel
hebben zij rekening te houden met verschillende wettelijke voorschriften. Te noemen zijn onder
andere de regelgeving ten aanzien van huurprijzen en huurverhogingen235 alsmede de
voorschriften voor de vervreemding van woningen236.
Voor de volledigheid dient hierbij het volgende opgemerkt te worden. Vanaf de invoering van de
Woningwet in 1901 tot aan de zogenaamde bruteringsoperatie in 1993, waren de
woningcorporaties voor hun financieringsbehoefte niet alleen aangewezen op de kapitaalmarkt,
zij konden ook een beroep op de rijksoverheid doen. De overheid had hiervoor in de loop van de
tijd verschillende financierings- en subsidieregelingen ontwikkeld, die uiteindelijk een ingewikkeld
financieringsstelsel

vormden.

Bij

de

bruteringsoperatie

werden

de

uitstaande

leningsverplichtingen in één keer weggestreept tegen nog te ontvangen objectsubsidies237. De
relevantie hiervan is, dat onverminderd hun maatschappelijke opdracht, de woningcorporaties
sinds 1993 daadwerkelijk zelf verantwoordelijk zijn geworden voor hun financiële continuïteit.
Dit betekent wel, dat zij waarschijnlijk meer dan voorheen een economisch verantwoorde
bedrijfsvoering zullen nastreven, hoe dat er ook uit zal zien.
In beginsel zouden woningcorporaties geen voorkeur moeten hebben voor eigen grond of grond
in erfpacht. Immers, de taken op het terrein van de volkshuisvesting staan altijd voorop, en dat is
altijd zo geweest. Echter, ideologische maar ook financiële motieven kunnen wel een voorkeur
tot gevolg hebben.
Zo hield Wibaut, gemeenteraadslid te Amsterdam en prominent en invloedrijk lid van de
S.D.A.P., in 1925 het pleidooi dat het bevorderen van goede volkshuisvesting het hoogste doel
van een goede grondpolitiek was. Als juiste grondslag voor een goede grondpolitiek zag hij een
goed

ingericht

erfpachtstelsel.

De

mogelijkheid

om

met

een

erfpachtstelsel

de

waardevermeerdering van de grond aan de gemeente ten goede te laten komen, vond hij daarbij
zelfs van ondergeschikt belang 238.
Relevanter is evenwel de actuele opvatting van woningcorporaties over erfpacht. Deze werd
bijvoorbeeld in 1997 door de vereniging voor woningcorporaties, Nationale Woningraad,
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verwoord. In verband met het aflopen van veel tijdelijke erfpachtcontracten werd namelijk een
praktische handleiding voor het onderhandelingsproces bij voortzetting van erfpacht uitgegeven.
Hierin werd de kern van de problematiek van erfpacht beschreven als: “de onzekerheid, de
afhankelijkheid van gemeentelijk beleid, en de extra financiële belasting die ten koste zal gaan van
huurbeleid, beheer of investeringen”239. Mijns inziens een duidelijke uitspraak tegen erfpacht.
5.3.1.3 Beleggers
Beleggen in onroerend goed is het vastleggen van vermogen in onroerend goed met het doel uit
de exploitatie en verkoop van het onroerend goed een toekomstige stroom geldelijke
opbrengsten te realiseren. Kern van beleggen is de gerichtheid op de toekomst en de daarmee
samenhangende onzekerheid. Omdat het toekomstig rendement voor de belegger onzeker is,
brengt beleggen risico’s met zich mee. Het rendement en risico van beleggingen hangen
bovendien samen. Gegeven twee projecten met hetzelfde verwachte rendement maar met
verschillende risico’s, zal het project met het laagste risico de voorkeur genieten. Evenzo zal bij
de keuze uit twee mogelijkheden met hetzelfde risico het project met het hoogste verwachte
rendement de voorkeur krijgen.
Beleggers kunnen worden onderverdeeld in particuliere beleggers en institutionele beleggers. Tot
de laatste categorie worden vaak ook pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en
beleggingsinstellingen gerekend. Hoewel de precieze doelstellingen om in onroerend goed te
beleggen per belegger kunnen verschillen, zal één aspect hierin steeds aanwezig zijn: het behalen
van rendement op het geïnvesteerd vermogen. Het kan wel steeds andere vormen aannemen,
afhankelijk van de context en de specifieke doelstelling van de belegger zelf. Zo zal een
particuliere belegger wellicht vooral oog hebben voor de mogelijkheid om toekomstig inkomen
veilig te stellen, terwijl een grote institutionele belegger juist meer oog zal hebben voor de
rendement/risico verhouding van zijn beleggingsportefeuille240.
Uit het voorgaande volgt, dat beleggers in beginsel al een voorkeur hebben voor eigen grond
boven grond in erfpacht. Bij de huidige prijsstelling voor erfpacht levert grond in erfpacht ceteris
paribus namelijk wel een extra risico maar geen extra rendement op. Het extra risico kan
samenhangen met bijvoorbeeld de negatieve consequenties van erfpachtbepalingen inzake het
gebruik van de grond, maar ook met bijvoorbeeld toekomstige wijzigingen van de canon.
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5.3.1.4 Andere ondernemingen
In theorie wordt verondersteld dat ondernemingen streven naar winstmaximalisatie. Voor zover
onroerend goed hierin een rol speelt, zal het veelal een ondergeschikte rol zijn. Afhankelijk van
verschillende factoren, waaronder vestigingsplaatsvoorkeur en bedrijfseconomische principes, zal
een keuze tussen huren of kopen gemaakt worden. Wordt het onroerend goed gekocht, dan zal er
veelal een voorkeur voor eigen grond zijn in plaats van grond in erfpacht.
Deze voorkeur moge onder andere blijken uit het volgende. In de jaren dertig van de twintigste
eeuw werden bedrijven in Amsterdam geënquêteerd in het kader van de formulering van het
grondbeleid voor bedrijfsterreinen. Hierin verklaarde de grote meerderheid van de ondervraagde
bedrijven zich vóór eigendom en tegen erfpacht241.
Toen in het begin van de jaren tachtig van de twintigste eeuw het economisch tij tegenzat, werd
in de agglomeratie Rotterdam geconstateerd dat bedrijven zich naar de randgemeenten
verplaatsten. Daar kon immers grond in eigendom verkregen worden, terwijl de gemeente
Rotterdam grond uitsluitend in erfpacht uitgaf. En op bedrijfseconomische gronden had het
bedrijfsleven een voorkeur voor koop boven erfpacht, en daarmee voor de randgemeenten als
vestigingsplaats242.
Tegenwoordig speelt de gemeente Diemen in op de voorkeur van bedrijven voor eigen grond
door de eigen bedrijfsterreinen aan te prijzen met de mededeling dat er geen sprake is van
erfpacht.
5.3.2 Productie van stedelijke grond
Eerder was uiteengezet, dat sprake is van efficiëntie in productie, indien deze technisch doelmatig
plaatsvindt. Er kan dan niet méér geproduceerd worden, omdat de technische mogelijkheden de
productiegrens bepalen. Redenerend vanuit technische mogelijkheden bevindt de productie van
bouwgrond in Nederland zich normaliter onder de productiegrens. In werkelijkheid is echter niet
de stand van de techniek maar de ruimtelijke ordening bepalend voor de productiegrens van
stedelijke grond. Verschillende behoeften concurreren namelijk met elkaar om het gebruik van de
grond. Grond is nodig om te wonen, werken, recreëren, de landbouw te bedrijven, voor
infrastructuur en als natuurgebied. In de allocatie van grond naar deze verschillende behoeften,
en daarmee de productie van bouwgrond, speelt in Nederland de ruimtelijke ordening een
belangrijke rol. Op de verschillende bestuurlijke niveau’s worden hiervoor plannen opgesteld, die
leidend zijn bij het realiseren van het feitelijk ruimtegebruik. Genoemd kunnen worden de
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planologische kernbeslissingen van de rijksoverheid, streekplannen van provinciale overheden en
bestemmingsplannen op gemeentelijk niveau.
Helaas is het niet meetbaar of bij de productie van stedelijke grond de productiegrens ook
feitelijk bereikt wordt. Hierbij spelen namelijk factoren als tijd en de stand van de conjunctuur
een rol. Aanvullend kan in het geval van stedelijke erfpacht nog wel het volgende gesteld worden.
Allereerst bepaalt de gemeente via de ruimtelijke ordening de productiegrens. En ten tweede
bepaalt ze de feitelijke productie doordat er een actief grondbeleid gevoerd wordt. Immers, voor
het instandhouden van een stelsel van stedelijke erfpacht is het voorwaarde, dat de gemeente een
actief grondbeleid voert. Dit betekent dat de gemeente zich als marktpartij gedraagt en zelf grond
aankoopt, ontwikkelt en gebruikt of uitgeeft. Kortom, gemeenten met stedelijke erfpacht oefenen
in grote mate zelf invloed uit op de efficiency van de productie van stedelijke grond: via de
ruimtelijke ordening kan de productiegrens beïnvloedt worden en via de actieve grondpolitiek de
feitelijke productie. Dit heeft als keerzijde, dat de zogenaamde “checks and balances” ontbreken.
Met andere woorden, het is bijvoorbeeld niet meer mogelijk te bepalen of de productiegrens
kunstmatig laag gehouden wordt, met alle nadelige gevolgen voor de grondprijsontwikkeling van
dien, omdat er tegenover de gemeente geen andere partij staat die een uitspraak kan doen over de
gewenste productiegrens.
5.3.3 Distributie van stedelijke grond.
Bij de distributie van stedelijke grond is onder de stelsels van stedelijke erfpacht duidelijk sprake
van overheidsingrijpen. De motivatie hiervoor ligt niet zozeer in de in paragraaf 5.2.3.2.
besproken marktimperfecties (collectieve goederen, externe effecten, beperkte concurrentie en
risico en onzekerheid), doch in een paternalistisch en een verdelingsmotief. Kijkend naar de twee
voornaamste doelstellingen van stedelijke erfpacht, namelijk de grondwaardestijging aan de
gemeenschap ten goede laten komen en het houden van invloed op het gebruik van de grond,
dan kan hierover het volgende gesteld worden. Beide doelstellingen zijn als paternalistisch motief
te beschouwen. De doelstelling om de waardestijging van de grond aan de gemeenschap ten
goede te laten komen is tevens als verdelingsmotief te beschouwen.
Ten aanzien van de distributie van stedelijke grond is het voorts van belang een onderscheid te
maken tussen de uitgiften van bouwrijpe grond en de heruitgifte van grond die reeds in tijdelijke
erfpacht was uitgegeven alsmede de verlenging van een voortdurend erfpachtrecht bij het einde
van het lopende tijdvak. Bij de uitgifte van bouwrijpe grond treedt de gemeente met een stelsel
van stedelijke erfpacht als monopolist op, terwijl er normaliter meerdere vragers zullen zijn. Bij de
heruitgifte van grond die reeds in tijdelijke erfpacht was uitgegeven c.q. de situatie van verlenging
van een voortdurend erfpachtrecht zullen de gemeente en de erfpachter weer overeenstemming
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moeten bereiken over de voorwaarden, waaronder de hoogte van de canon, die in de toekomst
zullen gelden. Op dat moment is sprake van een bilateraal monopolie. De gemeente biedt
namelijk steeds als enige het betreffende perceel aan de zittende erfpachter aan, die op zijn beurt
de enige gegadigde voor dat perceel is. Het monopolie noch het bilateraal monopolie worden als
efficiënte distributiemechanismen beschouwd, zoals hiervóór in paragraaf 3.2.3.1. uiteengezet.
Hierbij dient ook nog het volgende opgemerkt te worden. In de loop van de tijd hebben zich bij
de distributie van grond verschillen voorgedaan. Gedoeld wordt op het gegeven, dat
erfpachtstelsels altijd werden ingevoerd nadat er reeds op aanzienlijke schaal grond in eigendom
was uitgegeven. Ook kunnen er in de loop van de tijd verschillende voorwaarden door de
gemeente gehanteerd zijn. Daar komt dan nog eens bij, dat de verschillende voorwaarden ook
weer keuzemogelijkheden kennen, zoals canonbetaling of afkoop van de canon. Bovendien zal de
grond, gezien de bebouwingsplicht, veelal bebouwd zijn. Echter, er kan ook onbebouwde grond
voorkomen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat onder een stelsel van stedelijke erfpacht op de
grondmarkt in feite heterogene goederen verhandeld worden.
5.3.4 Transparantie
De Nederlandse vastgoedmarkt is over het algemeen transparant te noemen. Volgens een recent
rapport van een internationale vastgoedadviseur, staat Nederland op de zevende plaats van de
wereldranglijst van nationale vastgoedmarkten gerangschikt op mate van transparantie. De
Angelsaksische landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Australië en de Verenigde Staten nemen
traditioneel de beste plekken in op dit type lijsten243. Aangezien de vastgoed markten van deze
Angelsaksische landen als sterk transparant worden getypeerd244, kan op grond van de plaats op
de wereldranglijst hetzelfde voor de Nederlandse vastgoedmarkt gesteld worden.
Echter, deze opvatting kan niet zonder meer doorgetrokken worden naar de stelsels van
stedelijke erfpacht. In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde, dat de grote diversiteit in
Algemene Voorwaarden en de complexiteit van de inhoud ervan juist afbreuk doen aan de
vergelijkbaarheid en daarmee de transparantie van stedelijke erfpacht. “Veel mensen snappen nog
maar weinig van de werking van erfpacht”, aldus Eelco Dijk, notaris te Amsterdam. De
informatie over de mogelijke uitwerking van de erfpacht is in zijn optiek onvoldoende. Hij stelt
voorts, dat huiseigenaren bijvoorbeeld niet in de gaten hebben welke invloed een aflopende
erfpachttermijn op de verkoopwaarde van het huis kan hebben. Informatie over de hoogte en
looptijd van de erfpacht zou volgens hem, en terecht, veel duidelijker bij verkoop van het

243
244

Real Estate Transparency Index, rapport van Jones Lang LaSalle (Chicago 2006) p. 1
G.R. Brown en G.A. Matysiak, Real estate investment (Harlow 2000) p. 447-448

81

onroerend goed gecommuniceerd moeten worden245. Kortom, stedelijke erfpacht creëert zijn
eigen marktimperfectie die risico en onzekerheid tot gevolg heeft.
5.4

De Pareto-optimale prijs in het geval van stedelijke erfpacht

In deze paragraaf staat de vraag centraal bij welke prijs een stelsel van stedelijke erfpacht, in
theorie, zijn Pareto optimum bereikt. Met andere woorden: wanneer is sprake van een Pareto
optimale prijs bij stedelijke erfpacht? En aangezien bij erfpacht niet over “prijs” maar over
“canon” wordt gesproken, bedoelen we dus eigenlijk de Pareto-optimale canon. Voor de verdere
analyse van de Pareto-optimale canon wordt de volgende vergelijking als kapstok gehanteerd:
C  c % *W .

(1)

In (1) wordt uitdrukking gegeven aan het gegeven dat de hoogte van de canon (C) afhankelijk is
van de hoogte van het canonpercentage (c%) en de hoogte van de waarde van de grond (W). In
de volgende paragrafen wordt de evenwichtssituatie voor beide, canonpercentage (paragraaf 5.5)
en grondwaarde (paragraaf 5.6) nader geanalyseerd. Voorafgaand aan deze analyse worden hier
echter eerst nog de veronderstellingen voor evenwichtsprijzen behandeld.
Aangezien in de praktijk met stedelijke erfpacht niet aan de voorwaarden voor Pareto-optimaliteit
wordt voldaan, zal voor een theoretische benadering van de Pareto-optimale canon van
veronderstellingen (zie tabel 5.1.) uitgegaan moeten worden.
Tabel 5.1. Veronderstellingen voor een Pareto-optimale canon, en praktijksituatie
Veronderstelling

Praktijksituatie

 Er is sprake van volkomen mededinging
 Er is sprake van homogene goederen

 Gemeente heeft monopolie
 Eigendom en tijdelijke c.q. voortdurende erfpacht
worden als heterogene goederen beschouwd
 Veel juridische disputen over erfpacht, erfpacht
wordt als ingewikkeld en ondoorzichtig ervaren
 In principe is iedereen vrij onroerend goed te
(ver)kopen, daar zijn wel transactiekosten mee
gemoeid

 De rechten zijn goed gedefinieerd en er is volledige
informatie
 Er zijn geen toe- en uittredingsbelemmeringen, en
geen transactiekosten

In het navolgende worden de veronderstellingen en de praktijkomstandigheden nader toegelicht.


Er sprake is van volkomen mededinging. In de praktijk heeft de gemeente als aanbieder van
grond een monopoliepositie. Voor de veronderstelling van volkomen mededinging zal er
derhalve van uitgegaan moeten worden, dat niet alleen de gemeente als erfverpachter
optreedt, maar ook andere partijen. Ter illustratie kan er op gewezen worden, dat in
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Nederland bijvoorbeeld recreatieparken door particuliere ondernemingen in erfpacht
uitgegeven zijn.


Er is sprake van een homogeen goed. In de praktijk kunnen eigen grond en grond in
eeuwigdurende erfpacht, zonder gebruiksbeperkende bedingen, nog als homogene
goederen beschouwd worden. In economisch opzicht is er eigenlijk geen verschil tussen
beide. Tijdelijke en voortdurende erfpacht wijken hier duidelijk van af, doordat de
tijdelijke erfpacht vanwege de gelimiteerde tijdsduur en voortdurende erfpacht vanwege
de voorwaardelijke continuering in economisch opzicht niet dezelfde eigenschappen
hebben als eeuwigdurende erfpacht of eigen grond. Verondersteld wordt echter, dat deze
afwijkende eigenschappen van tijdelijke en voortdurende erfpacht er niet zijn. Alle grond
in het stedelijke gebied, zowel eigen grond als grond in erfpacht, wordt als een homogeen
goed beschouwd. Het verschil tussen grond in eigendom of grond in erfpacht, of
verschillen tussen de algemene voorwaarden kunnen wel tot verschillen in prijzen leiden.



De rechten zijn goed gedefinieerd en er is volledige informatie. Hiervan is in de praktijk meestal geen
sprake. Erfpachtcontracten leiden nogal eens tot juridische disputen en erfpachters
ervaren erfpacht als ingewikkeld en ondoorzichtig.



Er zijn geen toe- en uittredingsbelemmeringen, en geen transactiekosten. Dit is een standaard
veronderstelling, die weinig bijzonderheden oplevert in relatie tot stedelijke erfpacht. In
principe is in Nederland iedereen vrij om onroerend goed te kopen of te verkopen, zowel
in eigendom of als erfpachtrecht. In de praktijk bestaan de transactiekosten bij onroerend
goed transacties normaal gesproken uit notariskosten en overdrachtsbelasting. In de
onderhavige analyse wordt van transactiekosten geabstraheerd.

Volledigheidshalve dient nog het volgende te worden opgemerkt. Met bovenstaande
veronderstellingen wordt de analyse van de Pareto-optimale canon volledig binnen het kader van
de marktvorm van volkomen mededinging geplaatst. Voor de motivering hiervan wordt
verwezen naar paragraaf 5.2.3. inzake het allocatiemechanisme. Daar was namelijk uiteengezet,
dat als op alle markten sprake is van volkomen mededinging, er in de evenwichtssituatie sprake is
van Pareto-optimaliteit. De Pareto-optimale canon in de onderhavige analyse is dan ook te
beschouwen als een “evenwichtscanon”, waarbij het aanbod van en de vraag naar erfpacht in het
stedelijke gebied aan elkaar gelijk zijn. Dit betekent echter niet, dat de Pareto-optimale canon zich
uitsluitend bij de marktvorm van volkomen mededinging zal voordoen. Zou een gemeente, in de
rol van marktmeester op de grondmarkt, de ideaalwereld van volkomen mededinging perfect
nabootsen, dan zou de canon ook Pareto-optimaal zijn. Immers, in deze rol van marktmeester
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zou een gemeente dan de preferenties van grondgebruikers goed kennen en hierop het aanbod en
de prijzen van grond afstemmen alsof er sprake zou zijn van volkomen mededinging.
5.5

De hoogte van het canonpercentage

Het bepalen van het Pareto-optimale canonpercentage is een onderwerp dat maar heel sporadisch
in de (inter)nationale literatuur wordt behandeld. Buiten Nederland komt erfpacht in
verschillende hoedanigheden voor in onder andere Groot-Brittannië, de Verenigde Staten van
Amerika (o.a. New York, San Francisco en Hawaii), Zweden, Australië en Nieuw Zeeland. De
beschikbare studies en artikelen leveren een aantal interessante inzichten op voor een analyse van
het Pareto-optimale canonpercentage.
Carneghi begint zijn beschouwing over Amerikaanse erfpachtrechten met de constatering dat bij
het bepalen van een marktconform canonpercentage de afwezigheid van referentiegegevens een
groot probleem is. Taxateurs die gevraagd worden een uitspraak te doen over het te hanteren
canonpercentage zullen hooguit historische gegevens over canonpercentages als uitgangspunt
kunnen nemen en deze corrigeren op basis van ontwikkelingen in de economie en de
vastgoedmarkt.

Zowel

marktomstandigheden

als

de

specifieke

bepalingen

van

een

erfpachtcontract zijn van grote invloed op de hoogte van het canonpercentage, zo stelt Carneghi.
Zo verklaart hij de veelvuldige toepassing van erfpacht op Hawaï uit het gegeven dat het aanbod
van grond er beperkt is en de vraag groot. De volgende contractbepalingen zijn volgens Carneghi
van invloed op de hoogte van het canonpercentage: de indexeringsclausule, de bepalingen
omtrent het herijken van de canon, de mogelijkheden voor ondererfpacht en de tijdsduur van de
overeenkomst246.
Dale-Johnson stelt, eveneens met betrekking tot Amerikaanse erfpachtrechten, dat in principe de
canon bij iedere verandering in de waarde van de grond aangepast zou moeten worden. Alleen
dan zou de vergoeding voor het gebruik van de grond gerelateerd zijn aan de waarde van de
grond. Echter, in de praktijk vindt deze automatische aanpassing nooit plaats omdat dit continu
een taxatie van de niet-waarneembare waarde van de bebouwde grond vereist. Om deze reden
vinden canonaanpassingen met intervallen plaats, meestal iedere 5 of 10 jaar. Helaas omvat de
beschouwing van Dale-Johnson niet een methode of benaderingswijze voor de bepaling van de
hoogte van het canonpercentage247.
Grenadier stelt, eveneens over de Amerikaanse situatie, dat erfpachtcontracten voor bepaalde tijd
een vorm van inefficiëncy introduceren die zich moeilijk laat modelleren in termen van een juiste
prijs. Aangezien de erfpachter na afloop van de erfpachtovereenkomst zijn opstallen kwijtraakt
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aan de grondeigenaar, zal de grond bij erfpacht niet maximaal benut worden is zijn redenatie. Dit
inzicht is overigens maar zeer beperkt bruikbaar voor de eigen analyse omdat in Nederland alleen
tijdelijke erfpachtcontracten ten behoeve van commercieel onroerend goed, waarvoor de
opstalvergoeding niet wettelijk verplicht is gesteld, hiermee te maken kunnen hebben. Is sprake
van een eeuwigdurende erfpacht, dan zal de prijsvorming gelijkenis vertonen met de prijsvorming
bij eigendom, volgens Grenadier248.
Konikoff behandelt kort het vaststellen van de gebruiksvergoeding bij erfpacht, eveneens voor de
Amerikaanse situatie. Zij begint haar beschouwing met de constatering dat er geen specifieke
formule is om deze vergoeding te bepalen. Partijen zijn vrij om over de canon te onderhandelen
om zo tot een geschikte regeling te komen. De canon kan veel vormen aannemen. Zo kan de
aanvangscanon constant gehouden worden, geïndexeerd worden, afhankelijk gesteld worden van
de inkomsten van de erfpachter, afhankelijk gesteld worden van de grondquote, of anderszins
bepaald worden. Evenwel zal periodiek de canon opnieuw vastgesteld worden, met herijking aan
de waarde van de grond. Voorts stelt zij daarbij, dat het herijken van de hoogte van de canon een
onderhandelingsmoment met grote spanning tussen erfpachter en erfverpachter oplevert249.
Mandell behandelt, vanuit zijn Zweedse achtergrond, de bepaling van het Pareto-optimale
canonpercentage als een evenwichtssituatie waarin de erfverpachter besluit de grond te
vererfpachten in plaats van te verkopen en de grondgebruiker besluit diezelfde grond in erfpacht
te nemen in plaats van te kopen. Hij concludeert uit zijn analyse, dat deze situatie zich alleen
voordoet als de erfverpachter en de erfpachter verschillende financieringskosten en verschillende
toekomstverwachtingen hebben250.
Jefferies relateert, vanuit de Nieuwzeelandse situatie, het vraagstuk van het canonpercentage aan
het waarderingsvraagstuk. Hij stelt dat het canonpercentage gelijk dient te zijn aan het rendement
op inkomstengenerend vastgoed plus een risicopremie. Ceteris Paribus leidt dan het hogere
canonpercentage tot een lagere waardering van de erfpachtgrond ten opzichte van eigen grond.
De risicopremie dient ter compensatie van de extra risico’s die aan erfpacht verbonden zijn, zoals
het mislopen van de waardestijging bij het einde van de erfpachtovereenkomst251.
Uit de voorgaande literatuurbespreking kunnen de volgende punten ontleend worden die van
belang zijn bij de gedachtebepaling omtrent een Pareto-optimaal canonpercentage. Als eerste
punt kan gesteld worden, dat er eigenlijk teveel factoren van belang zijn om tot een eenvoudige
en eenduidige bepaling van het canonpercentage te komen. Alleen al de verschillende regelingen
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voor de canon spelen hierin een rol: vast of met periodieke aanpassing. Daar komt de frequentie
van aanpassing nog eens bij, een grote aanpassingsfrequentie zorgt voor een betere relatie tussen
canon en waarde van de grond, maar ook voor aanzienlijk hogere kosten omdat er frequenter
getaxeerd moet worden. Bovendien zal er dan afdoende informatie over soortgelijke
erfpachttransacties beschikbaar moeten zijn. Zelfs de tijdsduur van de overeenkomst zal een
invloed kunnen hebben op de hoogte van de canon, dit fenomeen staat bij obligaties bekend als
de yield-curve. Doorgaans hebben hierin leningen met een langere looptijd een hogere rente dan
leningen met een korte looptijd.
Een tweede punt is, dat de financieringskosten en de toekomstverwachtingen van zowel
erfverpachters als erfpachters een rol spelen bij de totstandkoming van het canonpercentage.
Gegeven de bevindingen uit de literatuur, breiden wij de analyse uit met een getallen voorbeeld.
Het getallenvoorbeeld is voorts gebaseerd op één van de reeds beschreven voorwaarden voor
Pareto-optimaliteit, namelijk efficiëntie in distributie. Hiervan is sprake als voor elk paar
homogene goederen de onderlinge marginale substitutievoeten gelijk zijn. De redenatie in het
getallenvoorbeeld is, dat in een Pareto-optimale situatie het canonpercentage zich zodanig zal
aanpassen dat de kosten van het erfpachtrecht gelijk zijn aan de kosten van het eigendomsrecht.
Omwille van de eenvoud beperken wij het aantal factoren die van invloed zijn op de hoogte van
het canonpercentage, zie hiervoor tabel 5.2. In het getallenvoorbeeld worden de
opstalvergoeding, de canonaanpassing bij aanpassing gebruik en/of bestemming en het
splitsingsverbod overigens buiten beschouwing gelaten, evenals fiscaliteiten, die eveneens van
invloed kunnen zijn.
Tabel 5.2. Factoren van invloed op de hoogte van het Pareto-optimale canonpercentage
Eigendom

Erfpacht



 Canon (b.v. vast of geïndexeerd, wijze van indexatie)
 Verwachte waardestijging van de grond (alléén
eeuwigdurende erfpacht)
 Opstalvergoeding (alléén commercieel onroerend
goed)
 Canonaanpassing bij aanpassing gebruik en/of
bestemming
 Splitsingsverbod



Financieringslasten (rente en aflossing) in verband
met de aankoop van de grond
Verwachte waardestijging van de grond

Aan de hand van een voorbeeld (zie tabel 5.3.) kan aangetoond worden dat het Pareto-optimale
canonpercentage lager zal zijn dan de financieringslasten bij eigendom. Immers, de eigenaar
profiteert aan het einde van de rit zelf van de waardestijging van de grond. Een erfpachter heeft
dit voordeel niet. Het voorbeeld gaat uit van de volgende aannames:
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Particulieren kunnen kiezen tussen het in eigendom verwerven en het erfpacht verkrijgen
van de grond voor hun huis. Het betreft een voortdurend erfpachtrecht, waarbij aan het
einde van het tijdvak de grondwaarde opnieuw zal worden vastgesteld ten behoeve van de
berekening van de nieuwe canon. Overigens ligt het einde van het tijdvak buiten de
tijdshorizon van deze particulier.



De bouwkosten van een woning bedragen €200.000,- en de waarde van de grond is
€100.000,-. De verhouding tussen de waarde van de grond en de totale onroerende zaak is
1/3 en deze verhouding blijft constant in de tijd.



De waardestijging van het onroerend goed (zowel grond als opstal als de som van beiden)
is 2,0% per jaar



Ten behoeve van de financiering van het onroerend goed kan uitsluitend een
aflossingsvrije hypotheek worden verkregen, met een rente van 5,5% gedurende de hele
looptijd.



Een woning kan turn-key worden aangekocht aan het eind van jaar 0 en zal naar
verwachting aan het einde van jaar 10 weer verkocht worden.



De kosten van eigendom en erfpacht worden berekend als de contante waarden van de
kasstromen die ermee samenhangen. Voor de contante waardeberekeningen wordt van
dezelfde disconteringsvoet (5,5%) uitgegaan.

De kosten van eigendom van de grond, gedefinieerd als de contante waarde van de kasstromen
bij eigendom, bedragen €28.636. De kasstromen bestaan uit de jaarlijkse financieringslasten en de
toekomstige waardestijging van de grond die bij verkoop als geld beschikbaar komt. In het
Pareto-optimum zullen de kosten van het erfpachtrecht dan ook niet meer mogen bedragen dan
deze kosten van eigendom, anders wordt er immers voor koop van de grond gekozen. Door
variatie van het canonpercentage kunnen de kosten van het erfpachtrecht gelijk aan de kosten van
het eigendomsrecht gemaakt worden.
Uitgaande van een vaste canon kan het evenwicht tussen eigendom en erfpacht in het voorbeeld
berekend worden als de annuïteit die een hoofdsom van €28.636 oplevert. Het gaat om een
jaarlijks bedrag van €3.799. Dit komt overeen met een canonpercentage van 3,8%. Dit is lager
dan het canonpercentage dan in de huidige praktijk van gemeenten gehanteerd zou worden,
namelijk 5,5%.
Op soortgelijke wijze kan voor individuele gevallen de evenwichtscanon berekend worden. Eén
generieke berekening voor alle omstandigheden is er echter niet.
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Tabel 5.3

A

Voorbeeld berekening Pareto-optimale canon.

kosten van eigendom (CW van de kasstromen, disconteringsvoet: 5,5%):

jaar

waarde van de
grond (volle
eigendom)

waardestijging
van de grond
2,0%

te betalen
hypotheekrente
5,5%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

102.000
104.040
106.121
108.243
110.408
112.616
114.869
117.166
119.509
121.899

2.000
4.040
6.121
8.243
10.408
12.616
14.869
17.166
19.509
21.899

-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500

B1

kosten van erfpacht (CW van de kasstromen, disconteringsvoet: 5,5%):
Conform huidige praktijk.

jaar

te betalen
canons
5,5%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500

B2

kosten van erfpacht (CW van de kasstromen, disconteringsvoet: 5,5%):
Pareto-optimale canon

jaar

te betalen
canons
3,79%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
-3.799
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-28.636
kasstromen
in verband
met eigendom
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
-5.500
16.399
-41.457

kasstromen
in verband
met erfpacht
5.5005.5005.5005.5005.5005.5005.5005.5005.5005.500-28.636

kasstromen
in verband
met erfpacht
3.7993.7993.7993.7993.7993.7993.7993.7993.7993.799-

5.6

Waarde van de grond.

In deze paragraaf staat de vraag centraal welke determinanten volgens de theorie de waarde van
grond bepalen. Met andere woorden, hoe wordt in volgens de theorie de hoogte van “Weigendom”
uit de formules van de vorige sub-paragraaf bepaald? Twee opmerkingen zijn hierbij voorafgaand
op z’n plaats. Allereerst hebben meerdere economen aan de theorievorming over grondprijzen
bijgedragen252. Deze theorieën zijn niet volkomen complementair; elementen uit de ene theorie
worden ook weer in de andere theorie teruggevonden. Er is dan ook voor gekozen om aan de
hand van de theoretische bijdragen van een beperkt aantal auteurs de meest relevante
grondprijsbepalende factoren te benoemen, in plaats van een volledige beschrijving van alle
theorieën te verschaffen. Ten tweede worden in de verschillende theorieën verschillende
begrippen gehanteerd, zoals “rent”, “Bodenrente”, “grondrente” en “site value”. Daarbij komt
het voor, dat hetzelfde begrip bij verschillende auteurs toch verschillende betekenissen heeft. Dit
betreft met name het begrip “rent”. In de theorie van Ricardo wordt hiermee “pacht” bedoeld,
bij Marshall heeft het afhankelijk van de context de betekenis van “pacht” danwel van “erfpacht”.
Eén ding hebben deze verschillende begrippen overigens wel gemeen: ze worden steeds
gehanteerd om beschrijvingen danwel analyses van de waarde van de grond te verschaffen.
5.6.1 De differentiële grondrente theorie van Ricardo.
Eén van de eerste auteurs die het thema grondwaarde behandelde, Ricardo (1772-1823), stelde
dat als alle grond dezelfde eigenschappen zou bezitten, in onbeperkte hoeveelheid beschikbaar
zou zijn in dezelfde kwaliteit, het een vrij goed zoals lucht en water zou zijn. In deze
omstandigheid zou grond geen prijskaartje behoeven. Aangezien grond in werkelijkheid niet
onbeperkt beschikbaar is, er kwaliteitsverschillen tussen verschillende gronden bestaan en
bovendien door het voortschrijdende proces van bevolkingsgroei ook de gronden van mindere
kwaliteit in gebruik worden genomen, zal voor het gebruik van de grond betaald moeten worden.
Deze gebruiksvergoeding noemde Ricardo “rent” 253, volgens Nederlands taalgebruik bedoelde hij
“pacht”254.
De wijze waarop de rent tot stand komt beschrijft hij als volgt. Stel er zijn drie percelen grond die
een maximale opbrengst van respectievelijk 100, 90 en 80 kunnen genereren bij gelijke inzet van
kapitaal en arbeid. De verschillen in de maximale opbrengsten hangen samen met verschillen in
bodemkwaliteit en ligging van de drie percelen. De extra opbrengst van het beste perceel ten
opzichte van het perceel met de minste opbrengst bedraagt nu 20 (100 minus 80). De extra
252

B. Kruijt en B. Needham, Grondprijsvorming en grondprijspolitiek, theorie en praktijk (Leiden/Antwerpen
1980) p. 1-42.
253
D. Ricardo, The Principles of Political Economy, and Taxation (herdruk, Londen 1969) p. 35.
254
B. Kruijt en B. Needham, Grondprijsvorming en grondprijspolitiek, theorie en praktijk (Leiden/Antwerpen
1980) p. 2-3.
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opbrengst van het volgende perceel bedraagt 10 (90 minus 80). De rent zal gelijk zijn aan de extra
opbrengst die steeds met de betere stukken grond verkregen kan worden255.
Het hiervóór beschreven principe doet zich als volgt gelden bij het voortschrijden van de
bevolkingsontwikkeling. Door een toename van de bevolking zal de vraag naar
landbouwproducten toenemen waardoor steeds meer grond gecultiveerd zal moeten worden.
Oorspronkelijk kon men volstaan met het gebruik van de beste percelen, maar geleidelijk zou
steeds vaker grond van mindere kwaliteit in gebruik genomen moeten worden. Door deze
ontwikkeling zal de pacht op de betere percelen steeds verder toenemen. Met andere woorden, zo
stelt Ricardo, “corn is not high because a rent is paid, but a rent is paid because corn is high”256.
In de tijd waarin hij in Engeland leefde was dit overigens een ongewone opvatting, eerder
beschouwde men de hoge grondprijzen als oorzaak van hoge graanprijzen. Het citaat geeft
overigens de essentie van zijn theorie weer: grond ontleent zijn waarde aan het gebruik dat er van
gemaakt wordt en niet andersom.
5.6.2 Afstand als determinant van grondwaarde volgens Von Thünen.
Een qua gedachtegoed aan het grondwaardebegrip van Ricardo gerelateerd model is dat van Von
Thünen257 (1783-1850). Deze auteur hanteert als werkhypothese een grote staat, gelegen in het
midden van een vruchtbare vlakte die niet door vaarwater verbonden is met enige andere plaats.
De aarde in de vlakte is overal geschikt voor het verbouwen van gewassen en overal even
vruchtbaar. Ver van de geïsoleerde staat eindigt de vlakte in een ongecultiveerde woestenij welke
alle communicatie met de buitenwereld onmogelijk maakt. Het centrum van de geïsoleerde staat
vervult een belangrijke rol als centrum van handel en nijverheid. In het geschetste model zal het
volgens Von Thünen duidelijk zijn, dat goederen die moeilijker kunnen worden vervoerd of die
aan bederf onderhevig zijn het dichtst bij dit centrum verbouwd zullen worden. In de eerste ring
om het centrum worden de meer kostbare goederen geproduceerd (bijvoorbeeld bloemkool,
melk, hout). Op grotere afstand van het centrum worden de goederen verbouwd die eenvoudig
vervoerd kunnen worden, zoals graan. De staat krijgt gestalte in de vorm van een centrum met
eromheen concentrische ringen met ieder een eigen karakter wat betreft het soort goederen dat er
verbouwd wordt. Het optreden van grondrente wordt aldus toegedicht aan het optreden van
afstandsverschillen tot het centrum.
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5.6.3 Vraag en aanbod volgens Marshall.
Aan de beschouwingen van Marshall (1842-1924) kunnen twee aspecten ontleend worden die van
belang zijn voor het begrip grondwaarde. Het eerste aspect, de algemene verhoudingen tussen
vraag en aanbod258, berust op de waarneming dat in het algemeen de vraag naar een goed groter is
naarmate de prijs lager is, terwijl juist het aanbod bij lagere prijzen geringer wordt. Als gevolg
hiervan bestaat er altijd een punt waarbij evenwicht optreedt tussen vraag en aanbod. In deze
situatie zal het goed tegen de evenwichtsprijs verhandeld worden. Deze algemene relatie geldt dus
ook voor onroerend goed, hoewel Marshall hieraan aparte aandacht besteedt zoals nu uiteengezet
zal worden.
Marshall beschouwt het vraagstuk van de grondwaarde als onderdeel van het gehele economisch
proces. Zo zullen bedrijven graag gevestigd zijn nabij markten. Speelde aanvankelijk bij het
vestigingsvraagstuk de vindplaats van grondstoffen een belangrijke rol, gaandeweg speelden juist
de aanwezigheid van een arbeidsmarkt en een afzetmarkt een grotere rol259. Aldus ontstonden er
concentraties van bevolking en industrieën op bepaalde locaties. Aan het vestigen van een bedrijf
op een geschikte plek binnen een dergelijke concentratie zijn meerdere voordelen verbonden.
Gedacht kan worden aan geringere transportkosten om de goederen tussen producenten
onderling alsmede tussen producenten en consument te vervoeren. Dit voordeel laat zich ook in
geld uitdrukken. Een soortgelijk voordeel is te behalen in verband met de nabijheid van
arbeidskrachten. De waarde van een specifiek stuk grond kan aldus verklaard worden uit de
meeropbrengsten (de som van alle in geld uitgedrukte kostenvoordelen) die het gezien zijn ligging
kan genereren. De vraag naar een plek op de gunstig gesitueerde locaties zal gezien de voordelen
groot zijn, het aanbod ervan is evenwel gering. De weg staat natuurlijk open om op deze locaties
juist in de hoogte te bouwen, waardoor grote investeringen in de grond achterwege kunnen
blijven. De bouwkosten nemen wel toe naarmate hoger gebouwd wordt, en op enig punt zullen
de extra, of marginale, kosten van het verder in de hoogte bouwen gelijk zijn aan de extra, of
marginale, opbrengsten die nog verkregen kunnen worden260. De waarde van grond wordt in de
theorie van Marshall derhalve in grote mate bepaald door de vraag naar locaties met gunstige
vestigingsvoorwaarden. De beschikbaarheid van zulke locaties, alsmede de mogelijkheden om op
deze locaties kapitaal te investeren bepalen de feitelijke evenwichtsprijs die voor die grond zal
worden betaald.
Marshall hanteert voor de vergoeding van het gebruik van de grond zowel het begrip “rent” als
het begrip “ground-rent”. In de context van agrarische grond bedoelt hij “pacht” en in de context
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van stedelijke grond bedoelt hij “erfpacht”. Daarnaast hanteert hij het begrip “value” om de
waarde van de grond aan te duiden: “The capitalized value of any plot of land is the actuarial
“discounted” value of all the net incomes it is likely to afford…”261. De waarde van de grond
beschouwt hij dus als de som van contant gemaakte toekomstige gebruiksvergoedingen van de
grond.
5.6.4 De ligging als determinant, volgens Van Genechten.
Elementen uit de theorie van Von Thünen en ook uit die van Marshall komen weer terug bij de
studie van Van Genechten (1895-1945)262, die handelt over stedelijke grondrente en woningbouw.
De industrialisatie heeft op het moment van zijn schrijven al een grote invloed gehad op de
vorming van steden gehad en Van Genechten stelt de vraag “wat bepaalt in een stad als wij
beschouwen, den prijs van huizen?” Om deze vraag te kunnen beantwoorden doet hij allereerst
een belangrijke aanname: er bestaat bij mensen een bepaalde drang naar het wonen in een
bepaalde stad. Meer algemeen zal er zelfs een neiging zijn om bij het centrum van de stad te gaan
wonen. Daar bevindt zich de markt, het brandpunt van het stedelijke leven, daar kunnen
leveranciers en klanten makkelijk bereikt worden. De vraag naar woonruimte zal in het centrum
dan ook het hoogst zijn. Hierdoor zal aldaar een prijs voor woongelegenheid tot stand komen die
uitgaat boven de bouwkosten. Het surplus van de prijs boven de bouwkosten beschouwt Van
Genechten als een vergoeding voor de gelegenheid om op een bepaald punt te wonen, de
stedelijke grondrente. Ter vergelijking refereert hij aan de landelijke grondrente. Speelt bij de
landelijke grondrente de vruchtbaarheid van de grond de grootste rol, bij de stedelijke grond geeft
de ligging de doorslag. In de geschetste context is de economische rol van prijzen en
prijsstijgingen het in evenwicht brengen van vraag en aanbod: de prijsstijging in het centrum
brengt met zich mee dat slechts een enkeling het zich kan veroorloven daar te gaan wonen.
Slechts zij voor wie het huis ook een werkgelegenheid is, zullen bereid zijn de hoge prijzen te
betalen. Het centrum van de stad verandert hierdoor in een winkel- en kantorenbuurt, de
zogenaamde city-vorming. Voor de grote massa zal de aangewezen oplossing zijn in een kring te
gaan wonen die rondom de binnenste cirkel getrokken kan worden. Bij verdere uitbreiding van de
stad zal de afstand tot de werkgelegenheid in het centrum steeds verder toenemen zodat ook in
de tweede cirkel grondrente ontstaat. Voor wie het op grotere afstand van het centrum wonen
bezwaarlijk is, zal ervoor kiezen in etage bouw nabij het centrum te gaan wonen. En doordat er
meerdere woonlagen gerealiseerd worden, wordt de last van de grondrente over meerdere
huishoudens verdeeld. Op zijn beurt zal hierdoor de waarde van de grond weer verder toenemen.
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De ontwikkeling van “het verkeerwezen” onderkent Van Genechten overigens wel als een factor
die van invloed is op de vorming van de stad, maar alleen binnen de context van de door hem
geschetste stadsvorm. Een hoog ontwikkeld verkeerwezen zal slechts leiden tot uitgestrektere
steden. Het kernelement uit het artikel van Van Genechten is evenwel, dat de oorzaak van
grondwaardestijging niet in grondspeculatie ligt, maar in de neiging van mensen om op een
bepaalde plaats te wonen263.
5.6.5 Bebouwingsintensiteit als determinant, volgens Delfgaauw.
Met een bijzondere, want wiskundig onderbouwde, analyse verschaft Delfgaauw (1905-1984)
inzicht in het verband tussen stedelijke bebouwingsintensiteit en stedelijke grondrente264. Hierin
worden de relaties tussen de oppervlakte van een stad, de totale grondrente in die stad, de
gemiddelde grondrente per woning, de hoogste grondrente per woning, de gemiddelde
grondrente per huis en de hoogste grondrente per huis uitgewerkt. Wat de begrippen “huis” en
“woning” betreft: een huis, als fysiek bouwwerk, bestaat in de analyse uit meerdere woningen. In
het navolgende is de complexe wiskundige onderbouwing buiten beschouwing gelaten, de
geïnteresseerde wordt hiervoor naar het artikel van Delfgaauw verwezen. In eerste instantie
wordt van de hypothese uitgegaan, dat het centrum van de stad een grote aantrekkingskracht
heeft; hier zijn raadhuis, kerken, scholen en winkels gevestigd en de markt wordt er gehouden.
De prijzen van woon- en bedrijfsruimten bereiken hier het hoogste punt. Bewoners van verder
afgelegen woningen zullen steeds moeten reizen om in het centrum te komen. In en nabij het
centrum geldt dat de prijs voor het afstandsvoordeel, waarmee de huurprijs van de relatief gunstig
gelegen woningen die van de perifeer gelegen woningen overtreft, de stedelijke grondrente vormt.
Aan de periferie is de grondrente nihil, in het stadscentrum bereikt ze een maximum. Aangezien
de stad zich in alle richtingen gelijkmatig rondom het centrum uitbreidt, is de totale grondrente in
de stad weer te geven als de inhoud van een kegel. Voor een stad waar de moeite van het
overwinnen van zelfs een kleine afstand op een groot bedrag wordt gewaardeerd zal de kegel een
steile vorm hebben, in een stad waar men minder tegen het afleggen van afstanden opziet een
minder steile vorm. Louter uit de vorm van de kegel volgt al dat het gemiddelde peil van
onroerend goed prijzen, inclusief grondprijzen, zal toenemen naarmate een stad groter wordt.
Ook de gemiddelde en hoogste grondrente per woning zullen stijgen naarmate een stad groter
wordt. Bij voortschrijdende groei zal de bebouwingsintensiteit nabij het centrum eveneens
moeten toenemen om te compenseren voor de gestegen grondrente. De gemiddelde en hoogste
grondrente per huis neemt dan sneller toe dan de gemiddelde en hoogste grondrente per woning.
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Hieruit volgt dat bij stadsuitbreiding het grondrente-element in de gebruiksprijzen van de
woningen toeneemt, maar dat de stijging van de grondprijzen altijd sneller gaat. Tot zover
vertoont het model van de stad in de schets van Delfgaauw overeenkomsten met de theorieën
van Ricardo en Von Thünen. Vervolgens introduceert hij evenwel aanvullende elementen in het
model met het oogmerk de consequenties voor de grondrente te kunnen analyseren. Zo is een
eerste element de introductie van een beperking van de bouwhoogte. Als in de zich uitbreidende
stad in niet meer dan één woonlaag mag worden gebouwd zal dit de prijzen van woon- en
bedrijfsruimten opdrijven. Immers, er bestaat geen mogelijkheid om goedkopere woningen in
hoogbouw nabij het centrum te realiseren. De afstand tussen stadsrand en centrum neemt
daardoor toe. Een aangezien de grondrente afhankelijk is van het afstandsvoordeel, stijgt in dit
geval dus de totale grondrente alsmede de gemiddelde grondrente per woning. De grondrente per
huis daalt evenwel. Een ander element dat Delfgaauw aan een nadere analyse onderwerpt, is het
oprekken van het aantal bouwlagen in de stad, en wel zodanig dat in de gehele stad hetzelfde
aantal bouwlagen wordt aangetroffen. Deze vorm ligt immers het dichtst bij de realiteit. De stad
heeft dan niet langer de vorm van een kegel, doch de vorm van opeengestapelde schijven. Ook
nu geldt dat het totale grondrente bedrag groter wordt en de bewoners gemiddeld duurder
wonen. Ze wonen overigens ook beter, want de bebouwingsintensiteit is lager. Als algemene
conclusies uit zijn analyse stelt Delfgaauw dat: (1) het een natuurlijk verschijnsel is, dat in de zich
uitbreidende stad de prijzen van woon- en bedrijfsruimten toenemen, (2) de grondprijzen daarbij
sneller stijgen dan de gebruiksprijzen van het onroerend goed vanwege de toename van de
bebouwingsintensiteit en (3) beperking van de bebouwingsintensiteit tot een hoger totaal
grondrente bedrag leidt.
5.6.6 Aanbodsturing via ruimtelijke planning volgens Evans.
In de voorgaande theorieën lag de nadruk sterk op vraagfactoren; het aanbod werd veelal als
gegeven beschouwd. In een recent werk van Evans (1938-heden) worden juist aspecten aan de
aanbodkant van de grondmarkt belicht. Het aanbod van grond voor ontwikkelingsactiviteiten
wordt in het betoog van Evans sterk bepaald door het regime van ruimtelijke planning265.
Onderscheiden kunnen worden negatieve en positieve regimes. In negatieve regimes nemen
verbodsbepalingen om bepaalde locaties tot ontwikkeling te brengen een centrale plaats in. In
positieve regimes, zoals in Nederland266, wordt door middel van planning de richting van de
toekomstige ruimtelijke ontwikkeling bepaald. Hierop kan door middel van publieke of
particuliere grondexploitatie ingespeeld worden, zodat grond tijdig beschikbaar is wanneer daar
265
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door de markt om gevraagd wordt267. Het proces van grondexploitatie vraagt evenwel tijd:
locaties zullen verworven moeten worden, hetzij minnelijk danwel langs de weg van onteigening,
en bovendien zal er voor ontwikkelingslocaties herverkaveling moeten plaatsvinden omdat de
bestaande percelen veelal niet de gewenste vorm en/of omvang hebben voor de nieuwe
ontwikkelingen. Tenslotte zullen locaties bouwrijp gemaakt moeten worden alvorens deze
daadwerkelijk beschikbaar zijn voor ontwikkeling268. Het voorzien in voldoende locaties door
middel van ruimtelijke planning, grondexploitatie alsmede adequate mogelijkheden voor
onteigening kan eraan bijdragen dat grondprijzen laag blijven.
5.7

Samenvatting en conclusies.

In dit hoofdstuk is de vraag behandeld wat Paretiaanse welvaartstheorie in essentie inhoudt, en
hoe deze toepasbaar gemaakt kan worden voor het analyseren van stedelijke erfpacht. Het
centrale element van de Paretiaanse welvaartstheorie is het Pareto-optimum. Dit is de
theoretische situatie waarbij niemand er nog in welvaart op vooruit kan gaan, zonder dat dit ten
koste van de welvaart van een ander gaat. Om dit optimum te bereiken dient aan een aantal
voorwaarden te worden voldaan. Allereerst dienen de voorkeuren van de finale gebruikers
leidend te zijn voor de inrichting van het economisch proces. Verder dienen productie en
distributie efficiënt te zijn, en ook dient het economisch proces transparant te zijn.
Vervolgens is uiteengezet, dat met stedelijke erfpacht niet aan deze voorwaarden voor Paretooptimaliteit voldaan wordt. Alle groepen grondgebruikers prefereren eigen grond boven grond in
erfpacht. Bij een stelsel van stedelijke erfpacht hebben de grondgebruikers echter geen andere
keuze dan de verplicht door de gemeente opgelegde erfpacht te accepteren. In hoeverre stedelijke
grond efficiënt geproduceerd wordt, is moeilijk te zeggen. De productiegrens wordt overigens
niet door de stand van de techniek maar door de ruimtelijke ordening bepaald. In het geval van
stedelijke erfpacht voert de gemeente een actieve grondpolitiek en oefent zij dus zowel invloed
uit op de productiegrens als op de productie van grond. Checks and balances op deze situatie
ontbreken. De distributie van stedelijke grond vindt in een stelsel van stedelijke erfpacht niet
efficiënt plaats. Bij de uitgiften van bouwrijpe grond treedt de gemeente als monopolist aan de
aanbodkant op, terwijl er veel partijen aan de vraagkant zullen zijn. Bij heruitgiften c.q.
herzieningen is zelfs sprake van monopsonie. Bovendien kan er zowel erfpacht als eigendom
binnen het gebied van een stelsel van stedelijke erfpacht voorkomen. In het Paretiaanse optimum
beschikken de grondgebruikers voorts over volledige informatie over de grond en de daarmee
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samenhangende rechten. De regelingen voor erfpachtrechten zijn voor de meeste mensen echter
te ingewikkeld en ondoorzichtig.
De constatering dat met stedelijke erfpacht niet aan de voorwaarden voor een Pareto-optimum
wordt voldaan, heeft als consequentie dat in het vervolg van het onderzoek met name de
aandacht zal uitgaan naar het identificeren van mogelijke Pareto-verbeteringen.
Voor de prijsvorming van erfpachtgrond in het Pareto-optimum zijn twee onderdelen van
belang, het canonpercentage en de waarde van de grond. De hoogte van het Pareto-optimale
canonpercentage is niet volgens één generieke formule te bepalen, daarvoor zijn er teveel
factoren van belang. Dit betreft onder andere: de aanpassingssystematiek voor de canon, de
frequentie van aanpassing, de tijdsduur van de erfpachtovereenkomst, de hoogte van de
financieringslasten, de beschikbaarheid van referentiegegevens en de verwachte toekomstige
waardestijging van de grond.
Vervolgens is gekeken naar de determinanten die volgens de theorie de waarde van de grond
bepalen. Volgens Ricardo en Von Thünen bepaalt het feitelijke gebruik van de grond de waarde
ervan. Het vraagstuk van de grondwaarde dient voorts als onderdeel van het gehele economische
proces beschouwd te worden; de waarde van grond stijgt volgens Marshall met de groei van
bevolkings- en industriële centra. Bepaalde locaties hebben gunstiger vestigingsvoorwaarden dan
andere. Bepalend hierbij zijn de aanwezigheid van een arbeids- en een afzetmarkt, alsmede
culturele voorzieningen. Sommige theoretici (Von Thünen en Van Genechten) menen dat het
centrum van de stad als enige de locatie met de gunstigste vestigingsvoorwaarden is, terwijl
anderen (Marshall en Delfgaauw) dit niet expliciet onderschrijven. Deze gunstige
vestigingsvoorwaarden vertalen zich in een grote gebruiksvraag naar onroerend goed op die
locaties, in hoge bebouwingsdichtheden en hoge grondprijzen. Op de minder gunstige, perifere
locaties zijn de bebouwingsdichtheden en grondprijzen lager. Volgens Delfgaauw stijgen bij
stadsuitbreiding de grondprijzen sneller dan de gebruiksprijzen van onroerend goed, vanwege de
toenemende bebouwingsintensiteit. Het verschil in grondprijzen tussen de gunstige en de minder
gunstige locaties wordt veelal (Von Thünen, Marshall, Delfgaauw) toegeschreven aan de kosten
die verbonden zijn aan het overbruggen van de onderlinge afstand. Aan de aanbod zijde geldt
volgens Evans, dat door het voorzien in voldoende locaties door middel van ruimtelijke planning,
grondexploitatie alsmede adequate mogelijkheden voor onteigening grondprijzen laag kunnen
blijven. In de theorievorming over grondprijzen wordt overigens steeds verondersteld dat er geen
sprake is van overheidsingrijpen in het prijsmechanisme voor grond.
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6

De baten van stedelijke erfpacht.

6.1

Inleiding.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: wat levert stedelijke erfpacht op in financiële termen en
wat wordt er met dit geld gedaan? Daarbij zal tevens bekeken worden of in de huidige stand van
zaken Paretiaanse verbeteringen ontdekt kunnen worden. Ten behoeve van deze analyse wordt
voornamelijk gebruik gemaakt van de jaarrekeningen en begrotingen van de gemeenten met
stedelijke erfpacht, de wetgeving die deze financiële rapportages regelen, alsmede relevante
gemeentelijke (beleids-)stukken.
6.2

De baten van de grondwaardestijging.

Met stedelijke erfpacht wordt beoogd de stijging van de waarde van de grond aan de
gemeenschap ten goede te laten komen. In deze paragraaf staat de vraag centraal wat nu de
feitelijke baten van stedelijke erfpacht zijn en hoe deze baten aan de gemeenschap ten goede
komen.
Een gemeente heeft pas baten uit stedelijke erfpacht, als alle relevante kosten zijn goedgemaakt.
Met andere woorden, het financiële voordeel van stedelijke erfpacht doet zich pas voor als de
inkomsten de uitgaven overtreffen. In tabel 6.1. zijn de voornaamste inkomsten en uitgaven
gerubriceerd:
Tabel 6.1. Gemeentelijke uitgaven en inkomsten in verband met stedelijke erfpacht
Uitgaven

Inkomsten












Aankoop grond
Bouwrijp maken grond
Rente
Aflossing
Administratievergoeding

Canons
Afkoopsommen (gekapitaliseerde canons)
Uitgifteprijs van een eeuwigdurende erfpacht
Verkoopopbrengst blote eigendom

Welke uitgaven en inkomsten er bij een specifiek recht van erfpacht van toepassing zijn, hangt af
van de specifieke omstandigheden. Zo kennen Haagse erfpachten, sinds 1986 uitgegeven, niet de
mogelijkheid van een jaarlijkse canon doch uitsluitend de afkoopsom van de toekomstige canons.
Opbrengsten in verband met de verkoop van de blote eigendom komt alleen daar voor, waar dit
mogelijk is. Hiervan is bijvoorbeeld sprake in Rotterdam, Dordrecht en Vlaardingen, maar niet in
Amsterdam. Is sprake van een heruitgifte van een perceel dat eerder in tijdelijke erfpacht was
uitgegeven, dan spelen de aankoopkosten en de kosten van bouwrijp maken van de grond geen
rol meer, behoudens bij herontwikkelingen.
Doorgaans worden de voornaamste uitgaven (aankoop grond en bouwrijp maken grond)
voorafgaand aan de uitgifte in erfpacht gemaakt. Wat betreft het genereren van de inkomsten
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dient een onderscheid gemaakt te worden naar erfpachten met periodieke canonbetalingen en
erfpachten waarbij de canons afgekocht worden. Is sprake van uitgifte in erfpacht met periodieke
canonbetalingen, dan zal de gemeente de grond eerst moeten financieren, bijvoorbeeld met een
lening. De betaling van rente en eventuele aflossing zal dan uit de canonopbrengst voldaan
moeten worden. Wanneer de lening eenmaal is afbetaald, dan worden de baten pas echt
zichtbaar. Rente en aflossing hoeven immers niet meer betaald te worden, en de canonopbrengst
zal doorgaans hoger zijn dan de relevante administratiekosten. Bovendien zal de waarde van de
grond in de tussentijd zijn gestegen, hetgeen met name aan het einde van een tijdvak zal blijken.
Op dat moment wordt immers de waarde van de grond opnieuw getaxeerd, en wordt een nieuwe
canon vastgesteld of een (nieuwe) afkoopsom geïnd.
Is bij eerste uitgifte sprake van eeuwigdurende afkoop van de canons, dan spelen noch de
leningkosten noch de waardestijging van de grond op lange termijn een rol. Een batig saldo van
een dergelijke uitgifte hangt primair af van de gemaakte grondkosten en de uitgifteprijs.
Eventuele wijzigingen in de bestemming of uitbreidingen van bestaande bouwwerken, zoals
dakkapellen, kunnen later eventueel nog voor een aanvulling op de baten zorgen via verhoging
van de canon.
6.2.1 De perceptie van de erfpachtbaten.
De stelsels van stedelijke erfpacht voorzien niet in volledige en doelmatige registraties om de
financiële baten ervan exact te berekenen. Gekleurde becijferingen van de financiële baten van
erfpacht kunnen wel in de literatuur aangetroffen worden. Zo stelde J.L. Inckel van het
Gemeentelijk Grondbedrijf te Amsterdam in 1933, dat “tegenover een leeningschuld van rond ƒ130
miljoen toch de gekapitaliseerde canons staan van de in erfpacht uitgegeven terreinen van rond ƒ119 miljoen
benevens de waarde van ruim 2.000 ha. nog beschikbare gronden. Dat het althans levende geslacht uit de
aanwending van het geweldige kapitaal geen enkel voordeel trekt, doch zelfs nog jaarlijks een klein bedrag uit de
gewone middelen der gemeente moet bijpassen – over 1931 ƒ150.000,- - omdat de rente en aflossing der leeningen
niet geheel door de erfpachtcanons en de andere inkomsten van het grondbedrijf worden gedekt, is allerminst te
wijten aan het erfpachtstelsel, doch is het gevolg van de wellicht al te soliede wijze, waarop de financieele politiek
hier te stede wordt gevoerd”269. Helaas betreft de beschouwing van Inckel een halve waarheid. Dit
blijkt bij vergelijking van de door hem opgevoerde cijfers met een overzicht van Delfgaauw. Dan
wordt het beeld completer, en aanzienlijk anders. De cijfers van Delfgaauw zijn eveneens
ontleend aan gegevens van het Gemeentelijk Grondbedrijf van Amsterdam. De leningschuld van
rond ƒ130 miljoen en de gekapitaliseerde canons van rond ƒ119 miljoen komen overeen. Echter,
269
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in datzelfde overzicht wordt de boekwaarde van de beschikbare gronden, 2.000 ha. volgens
Inckel, op ƒ55,7 miljoen gesteld. Uit deze gegevens volgt, dat de beschikbare gronden gemiddeld
op ƒ2,78 per m2 waren gewaardeerd, beslist geen irreëel bedrag. Ter vergelijking270: de gemiddelde
koopprijs voor agrarische grond in Nederland bedroeg in 1931 circa ƒ0,15 tot ƒ0,20 per m2, en in
de grotere gemeenten bedroeg de grondprijs voor woningbouw in die tijd circa ƒ7,50 per m2.
Terecht merkte Delfgaauw dan ook op, dat er sprake was van een vrij kapitaal van enkele
tientallen miljoenen guldens. Volgens Delfgaauw “ongetwijfeld een gunstig beeld”. Bovendien
verschoof in de periode 1923 tot en met 1932 de financiering van het Grondbedrijf naar minder
vreemd en meer eigen vermogen, waardoor het vrije kapitaal in die periode juist toenam. Daarbij
merkte Delfgaauw wel op, dat de waarde van de beschikbare gronden een groot element van
onzekerheid bevatte271.
Desalniettemin is het opmerkelijk dat twee auteurs met dezelfde gegevens tot geheel
verschillende conclusies komen. De één, Inckel, bagatelliseerde de waarde van de beschikbare
gronden volledig, en kwam vervolgens tot het oordeel dat er in 1931 in Amsterdam ƒ150.000
moest worden toegelegd op het erfpachtstelsel. De ander, Delfgaauw, voerde de analyse
daarentegen wel goed uit door rekening te houden met de waarde van de beschikbare gronden en
kwam tot het oordeel dat er juist sprake was van een reserve van enkele tientallen miljoenen
guldens.
Overigens geeft eind jaren negentig van de twintigste eeuw het Gemeentelijk Grondbedrijf van
Amsterdam nog steeds niet hoog op als het de baten van erfpacht betreft. De directeur, J.H.
Gerson, stelt “Het Gemeentelijk Grondbedrijf verdient niet aan de erfpachtrechten die zijn uitgegeven in het
begin van deze (twintigste, PN) eeuw en nog niet zijn herzien. De leningfondsrente, dat is de rente die het
Gemeentelijk Grondbedrijf over de grond aan de afdeling Financiën van de centrale stad moet betalen, is namelijk
in de loop der jaren ten opzichte van de rente bij uitgifte flink gestegen. De boekwaarde bleef echter gelijk. Op de
canon die nu bij het Gemeentelijk Grondbedrijf, op basis van het canonpercentage bij uitgifte binnenkomt, moet
dus geld worden bijgelegd, daar er meer rente betaald wordt dan er aan canon wordt ontvangen. Na de herziening
van deze rechten aan het einde van het tijdvak gaat het Gemeentelijk Grondbedrijf pas verdienen”. Aan dit
laatste gegeven voegt hij volledigheidshalve nog toe, dat bij het einde van het lopende tijdvak de
canon wordt aangepast aan de geldende grondwaarde hetgeen nog wel eens schrik bij de
betrokkenen teweeg brengt272. In zijn betoog legt Gerson daarmee sterk de nadruk op de directe
baten uit erfpacht, en bagatelliseert hij de welvaartstoename die in beginsel met de waardestijging
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van de grond bereikt zou kunnen worden. Dit is buitengewoon opmerkelijk, omdat het aan de
gemeenschap ten goede laten komen van de grondwaardestijging nu juist het belangrijkste motief
van de gemeente is om een stelsel van stedelijke erfpacht te voeren. Het gaat er dus om, dat een
volledig inzicht in de resultaten gegeven dient te worden, dus zowel de directe opbrengsten uit de
canons als de waardestijging van de grond. Het betoog van Gerson schiet op dit punt ernstig
tekort. Inmiddels publiceert de gemeente Amsterdam overigens de feiten en cijfers over de baten
van erfpacht in een aparte brochure, maar ook daarin wordt slechts volstaan met de vermelding
dat de actuele waarde van de erfpachtgronden hoger is dan de historische kostprijs zoals vermeld
op de balans van de gemeente273. Een volledig beeld van de baten van erfpacht kan dus ook daar
niet aan ontleend worden.
6.2.2 De actuele erfpachtbaten.
6.2.2.1 Besluit begroting en verantwoording.
Wil men inzicht krijgen in de feitelijke baten van stedelijke erfpacht, dan is men aangewezen op
gemeentelijke begrotingen en jaarverslagen. Dan nog blijft het beeld onvolledig, zoals uit de
volgende uiteenzetting zal blijken. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording
provincies en gemeenten (hierna: BBV) dient van de materiële vaste activa op de balans van de
gemeente aangegeven te worden welke in erfpacht zijn uitgegeven274. Op grond van artikel 63 lid
4 geldt als waarderingsgrondslag voor gronden in erfpacht, de uitgifteprijs van eerste uitgifte als
verkrijgingsprijs. Volgens de Nota van Toelichting wordt het bepalen van de feitelijke kostprijs
van gronden uitgegeven in erfpacht door de wetgever als dermate bewerkelijk beschouwd, dat
voor erfpacht een uitzondering wordt gemaakt. Deze bestaat dus hierin, dat gronden in erfpacht
uitgegeven worden gewaardeerd tegen uitgifteprijs bij eerste uitgifte275. De marktwaarde komt
helaas niet als waarderingsgrondslag voor de erfpachtgronden in aanmerking. Het hanteren van
de uitgifteprijs bij eerste uitgifte, in plaats van de marktwaarde, is niet in het algemeen belang
omdat gemeenten met erfpacht daarmee de mogelijkheid hebben hun eigen vermogenspositie
anders dan marktconform te verantwoorden. In de praktijk zal het er op neerkomen dat de
marktwaarde aanmerkelijk hoger ligt dan de uitgifteprijs bij eerste uitgifte. Met andere woorden,
de vermogensposities van gemeenten met erfpacht wordt door de voorschriften van de BBV
veelal te laag voorgesteld. In een recent proefschrift over de vermogensstructuur van decentrale
overheden is ook nog eens op de aanwezigheid van stille reserves bij gemeenten met erfpacht
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gewezen276. Blijkbaar heeft de wetgever in het geval van erfpacht op de balans van gemeenten
zich teveel door het voorzichtigheidsbeginsel laten leiden. Indien de wetgever in de BBV als
waarderingsgrondslag voor erfpachtgronden de marktwaarde van de grond zou gaan toestaan,
zou dit overigens een soort Pareto-verbetering zijn. Tenminste, als politieke ingrepen in reactie
op de meer open rijkdom van gemeenten buiten beschouwing worden gelaten. Immers, een
dergelijke maatregel zou niet ten koste van de erfpachters gaan, terwijl het de vermogenspositie
van een gemeente met erfpacht zou verbeteren. Immers, de thans aanwezige stille reserves
zouden dan op de balans zichtbaar gemaakt worden. De toename van het eigen vermogen zou
bijvoorbeeld weer ten behoeve van de gemeenschap aangewend kunnen worden. Niet in het
minst zou door een dergelijke maatregel de doelstelling van stedelijke erfpacht om de
grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede te brengen effectiever verduidelijkt worden
dan thans het geval is.
Eveneens op grond van artikel 63 lid 4 geldt, dat de waardering van gronden in eeuwigdurende
erfpacht uitgegeven, plaatsvindt tegen registratiewaarde. Uit de Nota van Toelichting blijkt, dat de
reden hiervoor is, dat de economische eigendom niet meer bij de gemeente als erfverpachter
berust. Tegelijkertijd is het wel van belang dat de gemeente de registratie van deze gronden blijft
voeren. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn omdat contractueel bepaald is, dat bij wijziging van de
bestemming de gemeente recht heeft op een aanvullende som. De waardering van deze objecten
wordt niet geheel op nihil gesteld, maar op een registratiewaarde van bijvoorbeeld €1,- per m2,
100m2 of 1.000m2
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6.2.2.2 De uitgifteprijs als waarde van erfpachtgronden.
Aan de jaarverslagen van gemeenten met stedelijke erfpacht kunnen de gegevens met betrekking
tot de waarde van erfpachtgronden ontleend worden, zoals opgenomen in tabel 6.2. op de
volgende bladzijde. Bij deze gegevens dient een aantal opmerkingen geplaatst te worden.
Allereerst betreffen de cijfers een momentopname. Gezien de ontwikkelingen in het grondbeleid
van gemeenten, met name dat van Rotterdam en Leiden, zullen de opbrengsten van erfpacht in
de toekomst waarschijnlijk lager uitvallen naarmate men vordert met de conversie van erfpacht
naar eigendom. Om dezelfde reden komen de gemeenten Tilburg, Den Bosch en Maastricht niet
in het overzicht voor. In deze gemeenten is het erfpachtbezit hetzij nihil of niet langer materieel;
het wordt in elk geval niet meer in de jaarrekeningen vermeld.
Ten tweede dient bij de interpretatie van de gegevens rekening gehouden te worden met de
afwijkende waarderingsgrondslag, registratiewaarde in plaats van verkrijgingsprijs, voor
276
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eeuwigdurende erfpachtrechten. Dit geldt met name voor de gemeenten Den Haag en Utrecht,
waar de eeuwigdurende erfpachtrechten sterk zijn vertegenwoordigd.
Tot slot zijn een aantal kleine en middelgrote steden vanwege gebrek aan gegevens niet in het
overzicht opgenomen.
Tabel 6.2. De waarde van erfpachtgronden: totale uitgifteprijs (€) bij eerste uitgifte volgens gemeentelijke
jaarverslagen
Gemeente

Jaar waarop
jaarrekening
betrekking heeft

4 grote steden:
Amsterdam
Den Haag 1)
Rotterdam
Utrecht
Overige steden:
Leiden
Vlaardingen
Zaanstad 2)
Schiedam
Dordrecht
Delft
Groningen
Haarlem
Zoetermeer

Waarde erfpachtgronden
(€)

2005
2005
2005
2005

4.104.000.000
718.699.000
136.765.000
131.543.000

2005
2005
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005

184.409.000
121.158.000
91.000.000
85.841.000
17.762.000
16.381.000
5.542.000
3.075.000
874.000

Totaal
5.617.049.000
1) In deze post zijn behalve erfpachtgronden ook andere materiële activa opgenomen.
2) In afwijking van de voorschriften (BBV), vindt de waardering plaats tegen de gekapitaliseerde opbrengstwaarde.

Zoals eerder uiteengezet, komt op grond van de BBV helaas de marktwaarde niet als
waarderingsgrondslag voor de erfpachtgronden in aanmerking. In Amsterdam komt de actuele
waarde van de erfpachtgronden veel hoger uit, hetgeen ook door de gemeente onderkend
wordt278. Op basis van een ruwe, doch onderbouwde schatting bedraagt mijns inziens de
marktwaarde van de erfpachtgronden van Amsterdam meer dan €14 miljard. De onderbouwing
hiervan is in bijlage C opgenomen. Daarmee is de geschatte marktwaarde van de erfpachtgronden
een veelvoud van hetgeen op de balans verantwoord wordt. Zoals reeds opgemerkt, zou het een
soort Pareto-verbetering zijn als deze marktwaarde voor de balans gehanteerd zou kunnen
worden.
Hoeveel de werkelijke marktwaarde ook is, zeker is dat de in de jaarrekening opgenomen waarde
€4,1 miljard nauwelijks enige betekenis heeft. Immers, dit zou betekenen dat het aandeel van de
grond in de totale WOZ-waarde nog geen 5% zou zijn. Dit volgt uit de volgende berekening:
(Waarde erfpachtgrond) / ((Totale WOZ-waarde) * (aandeel erfpacht in grondareaal)). Dit heeft
als resultaat: €4,1 mrd / (€107,8 mrd * 80%) * 100% = 4,7%.
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De baten van erfpacht, brochure OGA, p. 4.
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6.2.2.3 De canonopbrengsten en afkoopsommen.
De BBV geeft geen voorschriften voor de verantwoording van de canons en slechts ten dele
voorschriften voor de verantwoording van afkoopsommen. In de praktijk worden de jaarlijkse
baten soms apart gespecificeerd naar “canonopbrengsten” en “afkoopsommen”, het komt echter
ook wel voor dat beide als één bedrag vermeld worden. Daarnaast kan er nog sprake zijn van
andere baten en lasten. Het salderen van alle baten en lasten tot “netto resultaten” komt ook
voor. De mate waarin de desbetreffende baten en lasten apart gespecificeerd worden verschilt
van geval tot geval. Voor zover er gegevens aan de jaarverslagen danwel begrotingen ontleend
kunnen worden, leveren deze met betrekking tot de baten van erfpacht het volgende beeld op.
Allereerst kunnen voor slechts een kleine groep gemeenten specificaties van de bedragen aan
canonopbrengsten, afkoopsommen en netto resultaten aan de financiële rapportages ontleend
worden. De netto resultaten zijn het saldo van erfpachtbaten (canonopbrengsten, afkoopsommen
en overige baten) en lasten (reserveringen afkoopsommen, apparaatskosten en afdrachten aan
bijvoorbeeld volkshuisvestingsfondsen), zie tabel 6.3.:
Tabel 6.3. Opbrengsten uit erfpacht (€)
Gemeente

Dit betreft:

Amsterdam
Den Haag
Leiden
Zaanstad

Gerealiseerd 2004
Gerealiseerd 2005
Gerealiseerd 2005
Gerealiseerd 2005

Canonopbrengsten
(€)

Afkoopsommen
(€)

Netto resultaat
(€)

88.400.000
1.000.000
268.000
281.000

278.600.000
12.048.000
2.469.000
1.188.000

62.700.000
15.609.000
n.b.
1.469.000

Deze gegevens kunnen, ten tweede, nog aangevuld worden met de gegevens over de geraamde
verkoopopbrengsten van de blote eigendommen in Rotterdam. De verkoop van blote
eigendommen aan erfpachters is overigens een Pareto-verbetering op zichzelf. Immers, in
hoofdstuk 3 is aan de orde geweest dat erfpachters eigen grond boven erfpachtgrond prefereren.
Dit wordt bereikt met de verkoop van de blote eigendommen. Ook wordt met de verkoop van
de blote eigendommen bewerkstelligd, dat de stijging van de waarde van de grond aan de
gemeenschap ten goede wordt gebracht. Echter, dit laatste heeft wel een éénmalig karakter,
omdat daarmee tevens het erfpachtstelsel tot een einde wordt gebracht.
In Rotterdam zijn in 2005 en 2006 de eerste aanbiedingen gedaan aan erfpachters om de grond in
eigendom te verwerven. Deze zogenaamde 1e tranche betreft koopwoningen en kantoren. Tevens
is in 2005 begonnen met conversieaanbiedingen aan erfpachters in de tweede tranche, dit betreft
erfpachters met bedrijven, winkels, horeca en huurwoningen. Naar verwachting zal de netto
opbrengst van de 1e tranche €73 mln. bedragen en van de 2e tranche €41 mln. De gehele
verwachte opbrengst bedraagt dan €124 mln. Overigens zal er naar verwachting nog een
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aanzienlijk erfpachtbezit in handen van de gemeente blijven. Van de groep van erfpachters uit de
eerste

tranche

met

een

eengezinswoning

accepteert

namelijk

gemiddeld

45%

de

conversieaanbieding279.
Een derde aspect van de erfpachtbaten, dat aan de financiële rapportages ontleend kan worden, is
het gegeven dat de erfpachtbaten zelden een constante jaarlijkse stroom opbrengsten vormen.
Dit is het geval omdat canons overwegend worden afgekocht, hetzij voor een tijdvak (bij
voortdurende erfpacht) danwel eeuwigdurend. Dit laatste geldt uiteraard met name voor Den
Haag en Utrecht.
De gemeente Amsterdam vermeldt in haar begroting 2006, dat in 1998 het percentage afgekochte
rechten 70% van de grondwaarde bedroeg, terwijl dat in 2005 80% zal zijn. Anders gezegd, het
percentage uitgegeven erfpachtrechten met een jaarlijkse canon daalde van 30% in 1998 naar 20%
in 2005. Deze ontwikkeling past in de algemene tendens dat het aandeel afgekochte rechten stijgt,
zowel bij nieuwe uitgifte als door omzetting van bestaande contracten280. Uit de jaarrekening 2005
van de gemeente Vlaardingen blijkt een verhouding in dezelfde orde van grootte tussen
erfpachten met jaarlijkse canonbetalingen en erfpachten met afgekochte canons (zie tabel 6.4.).
Tabel 6.4. Gemeente Vlaardingen: canonbetalende en afgekochte erfpachtrechten, op basis van de boekwaarde van
de erfpachtgronden per 31 december 2005 (€)281.

Jaarcanons, eeuwigdurend
Jaarcanons, bepaalde tijd
Afgekochte canons
Totaal

(€)

%

451.000
38.181.000
82.526.000

0,4
31,5
68,1

121.158.000

100,0

In Leiden is circa 74% van de erfpachten afgekocht, in Zaanstad gaat het om circa 55%. Deze
percentages zijn indicatief. Zij zijn namelijk berekend op grond van de verhouding tussen de
afkoopsommen op de passivakant van de balans en de waarde van de erfpachtgrond op de
activakant van de balans 282. Het is niet uit te sluiten, dat de afkoopsommen van recentere datum
zijn dan de waarde bij eerste uitgifte van de erfpachtgrond, bijvoorbeeld door heruitgifte.
Een belangrijke consequentie van dit gegeven is, dat de jaarlijkse stroom erfpachtbaten
gereduceerd is tot minder dan de helft van de totaal te realiseren erfpachtbaten, en het
leeuwendeel van de erfpachtbaten onregelmatig in de tijd als grote bedragen bij de gemeenten
binnenkomt.
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Begroting 2006, gemeente Rotterdam (Rotterdam 2005) p. 100
Jaarplan / Begroting 2006, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2005) p. 486.
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Jaarstukken 2005, gemeente Vlaardingen (Vlaardingen 2006) p. 128
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Jaarverslag en jaarrekening 2003, gemeente Leiden (Leiden 2004) p. 65 en p. 71 alsmede Koersvast
realisme, programmaverantwoording 2005, gemeente Zaanstad (Zaanstad 2006) p. 83 en p. 138.
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6.2.3 Besteding van de erfpachtbaten.
6.2.3.1 Amsterdam.
In Amsterdam worden de erfpachtbaten (canonopbrengsten en afkoopsommen) via verschillende
kanalen besteed. Allereerst wordt van de ontvangen afkoopsommen de lening voor de aankoop
van de grond afgelost283, en wordt de historische grondwaarde als reserve afkoopsommen op de
balans aangehouden. Er is dan sprake van interne financiering van de grond, waardoor de
financieringslasten van het vreemde vermogen afnemen.
Een tweede bestemming betreft de verdeling van de zogenaamde “meerwaarde”. Dit is het
verschil tussen de ontvangen afkoopsommen en de historische grondwaarde. De verdeling
hiervan is afhankelijk van de herkomst: meerwaarde uit erfpachtrechten in particuliere handen of
meerwaarde uit erfpachtrechten van corporaties.
Een deel van de extra canoninkomsten bij de herziening van erfpachtrechten in particuliere
handen wordt aan het Stadsdeelfonds toegevoegd. Dit fonds is bedoeld voor de allocatie van
algemene middelen vanuit de centrale stad naar de stadsdelen284.
De gehele meerwaarde uit corporatiecontracten wordt in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Amsterdam gestort285. Deze middelen zullen binnen het grondgebied van de huidige gemeente
Amsterdam worden besteed. De helft is bedoeld ter dekking van tekorten op de grondexploitaties
die ontstaan bij herstructurering van bestaande woongebieden, met veel corporatiebezit. De
andere helft is bedoeld ter dekking van onrendabele investeringen in de volkshuisvesting286. In
feite wordt de meerwaarde uit corporatiecontracten eerst bij de corporaties weggehaald, en
daarna weer goeddeels teruggegeven. Derhalve lijkt het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting
Amsterdam niet als een Pareto-verbetering te kunnen worden beschouwd; het geld wordt alleen
maar rondgepompt. Pareto-verbeteringen zouden moeten komen van welvaartsvoordelen van
herstructureringen en onrendabele investeringen in de volkshuisvesting die zonder gemeentelijke
bijdragen niet tot stand zouden zijn gekomen. De geraamde instroom aan middelen in het
Stimuleringsfonds bedraagt tot 2020 circa €310,5 miljoen (op basis van contante waarde per 1-12005). Een groot deel hiervan is inmiddels door de gemeenteraad als volgt gereserveerd287 (tabel
6.5.):
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De baten van erfpacht, brochure OGA, p. 3
“Vaststelling verordening op het stadsdeelfonds”, Gemeenteblad afd. 1, nr 72 (Amsterdam 2003)
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Jaarplan / Begroting 2006, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2005) p. 364-365.
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“Vaststelling Reglement Verdeling Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Amsterdam”, Gemeenteblad afd. 1 nr
746 (Amsterdam 1998).
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Jaarplan / Begroting 2006, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2005) p. 343
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Tabel 6.5. Erfpachtdeel Stimuleringsfonds Volkshuisvesting.
Netto contante waarde per 1-1-2005
(€)
Instroom middelen tot 2020
Reserveringen door de gemeenteraad vastgesteld:
1. Voorbeeldprojecten uit 2001
2. Knelpuntenpot (Waterlandplein en Ringspoorzone)
3. Herstructurering van de na-oorlogse wijk Parkstad
4. Herstructurering van Noord
5. Onvoorzien te behoeve van dekking van risico’s
Resterende ruimte:

310.500.000

-41.000.000
-14.000.000
-119.700.000
-64.400.000
-27.000.000
44.400.000

Voor de herstructurering van woongebieden zijn in 2000 nadere afspraken tussen de gemeente en
de woningcorporaties vastgelegd in het Aanvullend Convenant Erfpacht. De gewijzigde relatie
tussen corporaties en gemeenten lag aan deze afspraken ten grondslag. Naast het gegeven dat
beide partijen los van elkaar zijn komen te staan, beperkt de taak van corporaties zich niet langer
tot het verschaffen van sociale huisvesting alleen. Zij houden zich inmiddels ook bezig met het
ontwikkelen van koopwoningen. Bovendien worden corporaties geacht hun bezit zelf te
herontwikkelen. Zo is in het Aanvullend Convenant Erfpacht bepaald, dat corporaties bij de
ontwikkeling van koopwoningen een lagere afkoopsom voor de grond betalen dan bij de
ontwikkeling van huurwoningen. Daar staat wel een groter risico voor de corporatie tegenover;
de sloopkosten en de afwaardering van de boekwaarde van de opstal komen voor rekening van
de corporatie. Bij de systematiek van de grondexploitatie, relevant bij de herontwikkeling van
huurwoningen, zouden deze kosten voor rekening van de gemeente zijn gekomen288.
Tenslotte worden de netto resultaten voor de algemene middelen van de gemeente Amsterdam
bestemd. De netto resultaten zijn het saldo van erfpachtbaten (canonopbrengsten,
afkoopsommen en overige baten) en lasten (reserveringen afkoopsommen, bijdragen
Stadsdeelfonds en Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en overige kosten). In 2004 bedroegen de
netto resultaten €62,7 miljoen (zie tevens tabel 6.3.).
Vermeldenswaardig is voorts, dat ten behoeve van de financiering van de Zuidas, de gemeente
voor langere tijd bereid is af te zien van de baten van erfpacht. Gedacht wordt namelijk aan een
constructie waarbij pensioenfondsen obligaties kopen van de entiteit die de Zuidas gaat
ontwikkelen, en die recht geven op de opbrengsten uit erfpacht in de tweede periode van vijftig
jaar. Het gaat hierbij om zogeheten zero coupon bonds289. Pas na een eeuw vloeien de baten van
deze erfpachtuitgifte naar de gemeente. Normaal gesproken zou dit al na vijftig jaar gebeuren.
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“Instemming Aanvullend Convenant Erfpacht”, Gemeenteblad afd. 1, nr. 334 (Amsterdam 2001).
P. Battes, “Waagstuk of cash cow?”, Het Financieele Dagblad (Amsterdam 8 juni 2005)
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6.2.3.2 Den Haag
In Den Haag worden de erfpachtbaten, behoudens enkele specifieke bestemmingen, tot de
algemene middelen gerekend. Evenals in Amsterdam, is de bestemming afhankelijk van de
herkomst. Ook hier worden onderscheiden baten uit erfpachtcontracten in particuliere handen en
baten uit erfpachtcontracten van woningcorporaties290.
De opbrengsten uit de erfpachtrechten van woningcorporaties bestaan uit 3 onderdelen. Het
eerste deel betreft de opbrengsten van de grond bij eerste uitgifte. Deze komen ten gunste van de
grondexploitatie. Het tweede deel betreft de afkoopsommen bij heruitgifte. Deze worden in het
Volkshuisvestingsfonds

gestort.

De

middelen

in

dit

fonds

worden

gebruikt

voor

herstructureringsuitgaven in Den Haag Zuidwest291. Het derde deel betreft de opbrengsten door
meerwaarde van de grond bij verkoop, herontwikkeling en uitbreiding. Deze baten komen toe
aan de algemene middelen.
De opbrengsten uit de erfpachtrechten van particulieren vallen onder de algemene
dekkingsmiddelen, behoudens drie uitzonderingen. Allereerst worden de opbrengsten uit
grondexploitaties voor het grondbedrijf bestemd ter dekking van gemaakte kosten. Ten tweede
worden de erfpachtbaten in Scheveningen-Haven specifiek ingezet voor ontwikkelingen aldaar.
Ten derde worden de afkoopsommen bij heruitgifte, overeenkomstig het Uitvoeringsconvenant
VINEX Haagse regio, bijgedragen aan het Haaglanden-grondkostenfonds. Dit laatste dient ter
dekking van risico’s van de bouwlocaties Wateringen en Ypenburg292.
6.2.3.3 Rotterdam
In Rotterdam worden de baten uit de erfpachtconversie voor verschillende doeleinden
aangewend. Van de verwachte baten tot en met 2005 zal de besteding plaatsvinden zoals in tabel
6.6. aangegeven:
Tabel 6.6. Besteding opbrengsten (tot en met 2005) uit erfpachtconversie in Rotterdam (€).
Ophogen risicoreserve van OBR
Subsidie voor 1e groep van 11 Groeibriljanten
Subsidie voor 2e groep Groeibriljanten
Project ‘De Boompjes”
Munitieruiming in Hoek van Holland
Toevoeging aan algemene middelen

30.000.000
13.000.000
2.000.000
2.000.000
8.000.000
5.000.000

Totaal

60.000.000
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Jaarverslag 2005, gemeente Den Haag (Den Haag 2006) p. 119-120.
“Voorontwerp Integraal Uitvoeringsplan Den Haag Zuidwest; instelling gemeentelijk
Volkshuisvestingsfonds”, Raadsvoorstellen, RV401 (Den Haag 1994).
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“Uitvoeringsconvenant VINEX Haagse regio incl. Verordening Grondkosten-fonds en Budgetverdeling
grondkosten”, Raadsvoorstellen, RV40 (Den Haag 1995).
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De Groeibriljanten293 zijn particuliere initiatieven, gericht op verbetering van de economische
structuur en sociale cohesie. De desbetreffende locaties worden door bewoners en ondernemers
aangedragen en kunnen in aanmerking komen voor een subsidie op grond van de
Uitvoeringsregeling subsidies groeibriljanten294. Daarbij gelden een aantal criteria, zoals het
vereiste dat de initiatiefnemers voor cofinanciering zorgen. Daarnaast dienen de resultaten op
korte termijn zichtbaar te worden. In 2004 zijn er 11 Groeibriljanten uitgekozen. Dit betreft
onder andere de herinrichting van de twee speelplaatsen van de openbare basisschool Over de
Slinge met onder meer sportattributen, speeltoestellen en een speelhuis. Het initiatief hiervoor lag
bij het comité Houd Pendrecht Leefbaar. Bij een ander initiatief beoogt een bewonersgroep de
Afrikaanderwijk tot een “eetwijk” te maken. Het betreft hier naast sociale activiteiten, het
realiseren van opleidingsmogelijkheden en werkgelegenheid295.
De verwachte opbrengsten van de 2e tranche erfpachtconversie zal volgens de begroting 2006 als
volgt besteed worden: €20 mln. voor Parkstad en €9,4 mln. voor de algemene middelen. Van de
resterende baten zal een deel worden besteedt aan de verbetering van de luchtkwaliteit van de
binnenstad296.
6.2.3.4 Overige steden.
In Tilburg zullen de baten uit de omzetting van erfpacht naar eigendom besteed worden aan
herstructureringsprojecten. De gemeente heeft hiervoor samen met de woningcorporaties een
programma opgesteld voor de komende 5 jaar. Het betreft onder andere de projecten in de
Uitvindersbuurt/Zeeheldenbuurt,

Goirke

West,

Wagnerplein,

Kruidenbuurt/Paletplein,

Stokhasselt en Groeseind/Hoefstraat297.
In Arnhem is het netto resultaat van de erfpachten bestemd als Reserve Grondexploitatie, ter
vorming van een weerstandsvermogen. Hiermee wil de gemeente van de huidige situatie af, dat
tegenvallers in de grondexploitatie altijd uit de algemene middelen gedekt moeten worden298.
In Maastricht wordt de opbrengst van de omzetting van erfpacht naar eigendom gereserveerd als
een “vangnet infrastructurele werken”. Deze middelen zullen besteed worden aan grote
infrastructurele projecten, zoals de A2 traverse inclusief het verkeer over de Maas, Belvédère en
Markt-Maas299.
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In Dordrecht worden de baten uit erfpacht toegevoegd aan de reserve erfpachtgronden. Deze is
onder andere bedoeld om financiële risico’s uit hoofde van bodemvervuiling te dekken bij de
terugneming van bedrijventerreinen. Indien deze reserve meer dan €9 miljoen bedraagt, worden
de erfpachtbaten in de stadsreserve Strategische Investeringen gestort300.
6.3

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke financiële baten er als gevolg van stedelijke
erfpacht zijn, alsmede hoe deze middelen vervolgens besteed worden. Daarbij is tevens bekeken
of in de huidige stand van zaken Paretiaanse verbeteringen ontdekt kunnen worden.
Allereerst zijn als financiële baten van stedelijke erfpacht onderscheiden: de canons,
afkoopsommen en de eventuele verkoopopbrengsten van de blote eigendommen van de grond.
Tegenover deze baten staan ook kosten, waaronder de aankoop van de grond, financierings- en
administratiekosten. De netto opbrengsten (baten minus kosten) van alle gemeenten met
stedelijke erfpacht bedragen tezamen enkele tientallen miljoenen Euro’s. Amsterdam heeft hierin,
met circa €62,7 miljoen, verreweg het grootste aandeel.
In Rotterdam wordt de volledige verkoopopbrengst van de blote eigendommen van alle grond in
bezit van de gemeente op circa €124,0 miljoen geraamd. Los van de financiële baten bereikt de
gemeente Rotterdam met de verkoop van de blote eigendommen waarschijnlijk een Pareto
verbetering. Immers, de apparaatskosten voor het beheer van de erfpachtcontracten kunnen
omlaag. Bovendien zal voor de gemeente het risico van waardedaling van de grond verminderen,
evenals de toekomstige baten van erfpacht overigens. Erfpachters zullen ook in beginsel positief
staan tegenover de mogelijkheid de blote eigendom te kunnen verwerven. Zij prefereren immers
eigen grond boven erfpacht, mede omdat eigendom minder onzekerheden kent dan erfpacht.
Wel zal er voor de aankoop van de blote eigendom betaald moeten worden. Het hangt dan ook
mede af van de marktconformiteit van de prijs die betaald moet worden en van de eventuele
leningvoorwaarden om deze aankoop te financieren of een erfpachter er in welvaart echt op
vooruitgaat als hij die blote eigendom koopt.
Uit de jaarverslagen van de gemeenten met stedelijke erfpacht is verder op te maken, dat in
termen van de oorspronkelijke uitgifteprijs, de waarde van de erfpachtgronden gezamenlijk circa
€5,6 miljard bedraagt. Amsterdam neemt hiervan het grootste deel voor zijn rekening, met €4,1
miljard. Hierbij dient wel aangetekend te worden, dat deze getallen betrekking hebben op de prijs
bij eerste uitgifte. Het is aannemelijk, dat de marktwaarden aanzienlijk hoger liggen dan deze
bedragen. Helaas is echter de marktwaarde niet als waarderingsgrondslag in de financiële
verslaggeving van gemeenten toegestaan. Zou de wetgeving (BBV) op dit punt aangepast worden,
300
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dan zou dat een Pareto verbetering opleveren. Immers, de erfpachters ondervinden er geen
concreet nadeel van, terwijl de vermogenspositie van de gemeente er positief door wordt
beïnvloed.
De baten van stedelijke erfpacht komen in het algemeen niet als een jaarlijks constante stroom
binnen bij een gemeente. Dit komt doordat relatief veel erfpachten zijn afgekocht. De baten
worden veelal aangewend voor herstructurering van woonwijken, en daarnaast voor specifieke
kleinschalige projecten om de leefbaarheid te verbeteren, voor investeringen in infrastructuur, en
andere doeleinden. In Amsterdam en Den Haag wordt een deel van de baten aan de algemene
middelen toegevoegd. Voor zover de baten uit de erfpachtcontracten van woningcorporaties
vervolgens weer aan de woningcorporaties ten goede komen, is geen sprake van een Pareto
verbetering. Immers, het geld wordt op deze wijze gewoon rondgepompt.
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7

Stedelijke erfpacht als melkkoe van gemeenten.

7.1

Inleiding

De praktijk om met stedelijke erfpacht de stijging van de waarde van de grond aan de
gemeenschap toe te laten komen heeft een heikele keerzijde. Vormen de canons een opbrengst
voor een gemeente, voor de erfpachter zijn zij een last. Aan de bestaande canonregelingen kleven
bovendien allerlei nadelen, waardoor de stelsels van stedelijke erfpacht het predikaat “melkkoe
van de gemeente” hebben gekregen. In dit hoofdstuk wordt deze keerzijde van stedelijke erfpacht
belicht. Allereerst wordt hiervoor de vraag behandeld waar het predikaat “melkkoe van de
gemeente” nou eigenlijk betrekking op heeft. Tevens wordt daarbij onderzocht of er
mogelijkheden zijn om de canonregelingen te objectiveren, door te bekijken of er in de tijd
bezien een duidelijk verband tussen de ontwikkeling van de canons en de ontwikkeling van de
waarde van de grond is. Dit deel van het onderzoek is voornamelijk gebaseerd op literatuurstudie
en jurisprudentie.
7.2

Melkkoe van de gemeente

Toen in de jaren zeventig van de twintigste eeuw de eerste canonherzieningen plaatsvonden,
bleek hoe zeer aan het bereiken van het beoogde doel door de gemeente een bijzonder
prijskaartje voor de erfpachters hing. Bovendien had vanaf halverwege de jaren zestig in de
stelsels van stedelijke erfpacht de vaste canon steeds meer plaats gemaakt voor variabele canons.
Hierdoor kregen de stelsels van stedelijke erfpacht het predikaat “melkkoe van de gemeente”.
Zo hadden erfpachters in Rotterdam in 1979 becijferd, dat op basis van de toenmalige
inflatiecijfers de door hun betaalde canons jaarlijks met gemiddeld 10% zouden gaan stijgen. De
gemeente zou, na aftrek van rentekosten en aflossing, de eigen investering in de grond in het 13e
jaar hebben terugverdiend. Na het 13e jaar zou de erfpachter een pure melkkoe zijn301.
Eenzelfde beeld over erfpacht ontwikkelde zich ook elders. In Delft maakte de gemeente in 1988
de overstap van voortdurende erfpacht, met variabele canon, naar een stelsel van eeuwigdurende
erfpacht. In financieel opzicht werd erfpacht daarmee in feite gelijkgesteld aan eigendom. Vanaf
1994 kregen erfpachters de mogelijkheid hun contracten om te zetten in eigendom. Deze
veranderingen in het beleid waren het gevolg van een maatschappelijke tendens, volgens de jurist
vastgoed van de gemeente Delft: “erfpacht werd alom steeds meer gezien als melkkoe voor
gemeenten302”.
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In Utrecht hebben erfpachters sinds 2003 de mogelijkheid om hun contract eenmalig en voor
altijd af te kopen. Het initiatief hiervoor was door de fractievoorzitter van de Socialistische Partij
genomen. Hij woonde in de jaren negentig van de twintigste eeuw in de wijk Lunetten. Deze wijk
was circa twintig jaar daarvoor gerealiseerd, vrijwel alles op erfpachtgrond. In 1998 werd de
grond in het gebied opnieuw getaxeerd. De erfpacht ging bij sommigen met 70% omhoog. “Dan
praat je over simpele rijtjeshuizen. Dat vind ik strijdig met de intentie van erfpacht. Zo gebruikt
de gemeente die als melkkoe.”303
Ook het Amsterdamse erfpachtstelsel wordt als melkkoe beschouwd304. In 2001 heeft de
Vereniging Eigen Huis (hierna:

VEH) een klacht ingediend bij de

Nederlandse

Mededingingsautoriteit (hierna: Nma) wegens vermeende inbreuk op artikel 24 van de
Mededingingswet305. De klacht hield kort gezegd in, dat de gemeente Amsterdam misbruik maakt
van haar economische machtspositie met betrekking tot de wijze waarop zij haar erfpachtbeleid
gestalte geeft. De klacht viel uiteen in drie onderdelen. Allereerst verhoogt de gemeente, bij
canonherziening, de canons met gemiddeld een factor elf. Ten tweede laat de gemeente
Amsterdam, in het kader van de herziening van de grondwaarde, de erfpacht berekenen door
derden die zijzelf benoemt en instrueert. Ten derde zijn de afkoopsommen voor
woningcorporaties lager dan voor particuliere erfpachters.
De Nma kwam tot de slotsom, dat wat betreft het Amsterdamse erfpachtbeleid er geen sprake
was van een overtreding van artikel 24 van de Mededingingswet. Het was namelijk niet gebleken,
dat de gemeente de marktwaarde van de grond zou manipuleren. Voor het vaststellen van de
waarde van de grond wordt in beginsel uitgegaan van onderlinge overeenstemming tussen de
gemeente en de erfpachter. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de waarde door
een comité van onafhankelijke deskundigen vastgesteld. De samenstelling van het comité biedt
afdoende waarborgen voor een gelijke invloed van zowel gemeente als erfpachter op de uitkomst;
het vaststellen van een nieuwe canon aan het begin van een nieuw tijdvak306.
De uitspraak van de Nma ten spijt, is het protest tegen stedelijke erfpacht thans nog niet ten
einde gekomen. Met een Zwartboek wil de Vereniging van Amsterdamse Erfpachters laten zien
dat de gemeente het erfpachtstelsel ‘gebruikt’ om veel geld binnen te halen. Volgens de
Vereniging van Amsterdamse Erfpachters gebeurt dit ten eerste door de gehanteerde systematiek
van afkopen, in feite een vorm van herhaalde verkoop. Ten tweede pakt de gehanteerde
taxatiesystematiek, op basis van de residuele grondwaarde, nadelig uit voor erfpachters. Ten
303
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derde is de fiscale behandeling van erfpachters incorrect. De WOZ-waarde gaat namelijk uit van
de fictie van eigen grond. Erfpachters betalen nu zodoende onroerende zaak belasting voor iets
dat ze niet in eigendom hebben, namelijk de grond307.
Uit het voorgaande is op te maken, dat stedelijke erfpacht een reputatie als melkkoe voor
gemeenten heeft opgebouwd. Dit betreft in het bijzonder de erfpachtstelsels waarmee beoogd
wordt de waardestijging van de grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen. Stelsels van
eeuwigdurende erfpacht, waarbij de canons eenmalig en voor altijd wordt afgekocht, worden
veelal geacht gelijkwaardig aan eigendom te zijn. Deze gelijkenis gaat overigens, zoals eerder is
gezegd, niet voor de volle honderd procent op. Het kan immers voorkomen dat een verandering
in het gebruik van de grond, bijvoorbeeld een bestemmingswijziging of een uitbreiding van de
bestaande opstal, in deze gevallen later alsnog leidt tot de verplichting om een aanvulling op de
afkoopsom te voldoen.
Het moge voorts duidelijk zijn, dat de perceptie van stedelijke erfpacht als melkkoe tot
weerstanden leidt. Dit doet de vraag rijzen waar deze weerstand nou eigenlijk op gebaseerd is. De
oorzaak blijkt steeds gevonden te kunnen worden in de wijze waarop er met de canons en de
afkoopsommen wordt omgegaan. De voornaamste problemen in dit kader zijn: de canonexplosie,
de meervoudige inflatievergoeding, de canonaanpassing door een gebruikswijziging en de
herhaalde verkoop. In het navolgende worden deze problemen apart geanalyseerd.
7.2.1 De canonexplosie.
In deze paragraaf wordt ingegaan op de vraag waarom de canon ‘explodeert’. Een
canonexplosie308 is een exceptionele stijging van de canon. Dit doet zich voor als een vaste canon
gedurende meerdere decennia onveranderd is gebleven en de canon aan de actuele grondwaarde
en het actuele canonpercentage wordt aangepast. Dit fenomeen doet zich doorgaans voor bij de
expiratie van een tijdelijk erfpachtcontract met een vaste canon, maar het kan ook gaan om een
canonherziening bij het einde van een tijdvak van een voortdurend erfpachtrecht. Is van dit
laatste sprake, dan zal het doorgaans om het eerste tijdvak gaan, en om een vaste canon. De
oorspronkelijke canons gingen uit van het principe van dekking van de kosten. De vaste canon
bevatte een rente- en een aflossingscomponent waarmee de aankoopkosten van de grond gedekt
moesten worden.
In lijn met het beoogde doel van stedelijke erfpacht, zal de gemeente immers de stijging van de
waarde van de grond in de nieuwe canon tot uitdrukking willen laten komen. Het kan dan
bijvoorbeeld voorkomen dat het bedrag van de canon toeneemt van €80,77 per jaar naar
307
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€1.413,28 per jaar309, een stijging van 1750%. In Amsterdam was halverwege de jaren negentig
van de twintigste eeuw de meest uitzonderlijke stijging van de canon, die van ƒ719,36 naar
ƒ47.677,50, een stijging met 6630%310. De factoren waarmee de canons in Amsterdam zijn
verhoogd, zijn in de loop van de tijd toegenomen. Werden canons gedurende de jaren zeventig
gemiddeld met een factor vier, oftewel 400%, verhoogd, in de jaren negentig ging het gemiddeld
om een factor tien, of meer. In

grafiek 7.1. zijn de factoren van de canonstijgingen in

Amsterdam weergegeven. De eerste canonverhogingen dateren van 1972, dit was 75 jaar na de
eerste erfpachtuitgiften van 1897.
De herzieningen van de canons veroorzaken veelal de nodige beroering311. Immers, voor de
betrokken erfpachters betekent het een aanzienlijke verhoging van de huisvestingslasten. Een
soortgelijke situatie doet zich overigens voor als erfpachters met oude contracten na expiratie het
aanbod krijgen om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen of de grond in eigendom te verwerven.
Ten opzichte van de canon die aanvankelijk verschuldigd was, vallen de afkoopsommen in deze
gevallen hoog uit312. Ook in deze gevallen zullen de kosten van huisvesting doorgaans stijgen
omdat voor het voldoen van de afkoopsom veelal een (extra) hypotheek zal moeten worden
afgesloten.
Grafiek 7.1. Canonverhogingsfactoren in Amsterdam, 1972-2003
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Bij herziening van de canon explodeert de canon omdat de waarde van de grond in de 75, of 50,
jaar tussen het moment van uitgifte en de herziening van de canon aanzienlijk is gestegen. De
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canons waren aanvankelijk altijd vaste canons, en die worden bij herziening aan de actuele waarde
van de grond aangepast.
De systematiek waarbij de canon gedurende enkele decennia vast staat heeft als nadeel, dat de
interval tot herijking van de canon lang duurt. Bovendien krijgt de toevallige erfpachter die aan
het einde van de erfpachtovereenkomst het erfpachtrecht heeft, de volledige rekening van de
herijking te voldoen krijgt. De vraag is, of voor een lange tijdsduur de Pareto-optimale canon
berekend kan worden. Deze vraag dient ontkennend beantwoord te worden. Er zijn teveel
factoren die op een lange termijn invloed uitoefenen op de kosten van het erfpachtrecht,
waardoor de vergelijking met de kosten van eigendom praktisch onmogelijk is. De kosten van
eigendom zijn bovendien ook moeilijk te berekenen voor een termijn van enkele decennia.
In dit verband is het overigens wel nog interessant te onderzoeken of de stijging van canons
afdoende kan worden verklaard uit de stijging van de waarde van grond.
7.2.1.1 Grondprijsontwikkeling in de 20e eeuw, vergeleken met inflatie.
Nu doet zich al meteen het probleem voor, dat ondanks dat in Nederland gedurende de
twintigste eeuw steeds op de één of andere wijze grondpolitiek is gevoerd, er consequent weinig
aandacht is uitgegaan naar het vastleggen en analyseren van grondprijsgegevens. Hollenberg
verwoordt het in 1978 als volgt: “de recente discussies over de grondpolitiek (het kabinet Den
Uyl was het jaar ervóór gevallen over de grondpolitiek, PN) hebben het verrassende feit aan het
licht gebracht dat over zo’n belangrijk onderwerp als grondzaken het statistisch beeld vaag is er
hiaten vertoont ondanks instellingen als het CBS en de kadasters”313. Bijna dertig jaar later is er
maar weinig verbetering in deze omstandigheid gekomen, zodat een analyse van de ontwikkeling
van de grondprijzen in de twintigste eeuw moet plaatsvinden op basis van de beperkte
hoeveelheid informatie dat hieromtrent beschikbaar is. Deze worden in bijlage D op hoofdlijnen
behandeld. Niet voor alle jaren zijn er gegevens, het betreft steeds afzonderlijke subperioden. Per
periode golden er bovendien vaak specifiek regels in het rijksgrondbeleid, waarvan een invloed op
het niveau van de grondprijzen uitging. Daarnaast betreffen de gegevens afzonderlijke segmenten
van de grondmarkt, zoals grondprijzen voor Woningwetwoningen in gemeenten met meer dan
30.000 inwoners.
Voor een toetsing van de exceptionele stijging van de canons zou één generieke maat voor
grondprijsstijgingen uitkomst bieden. Immers, dan kunnen canonstijgingen voor verschillende
perioden c.q. segmenten met deze maat vergeleken worden. Bij gebrek aan beter ligt als generieke
maat het verloop van het algemeen prijsniveau, de inflatie, het meest voor de hand. In de
literatuur lopen de opvattingen overigens wel uiteen in hoeverre de grondprijsstijgingen en de
313
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inflatie aan elkaar gelijk zijn. Zo stelt Stadig dat “de verwachting is, dat prijzen van grond
ongeveer de inflatie zullen volgen”314. Ten Have stelt echter, dat “in de praktijk en op de lange
termijn echter valt vast te stellen dat de waardeontwikkeling van de grond boven de
inflatieontwikkeling uit stijgt”315.
Op grond van vergelijking van de grondprijsstijgingen, zoals beschreven in bijlage D, met inflatie
(zie tabel 7.1.) kan gesteld worden, dat de grondprijzen doorgaans de inflatie overtreffen. Anders
gezegd, de gegevens duiden erop, dat de grondprijzen in reële termen zijn toegenomen in de
twintigste eeuw.
Tabel. 7.1. Grondprijsstijgingen en inflatie vergeleken
Gebied

1. Grondprijsstijging < inflatie
Amsterdam centrum
Nederland (gem. >30.000 inw.)
Nederland (gem. 5.000–30.000 inw.)
2. Grondprijsstijging > inflatie
Amsterdam
Nederland
Nederland (gem. <5.000 inw.)
Nederland
Nederland
Nederland

Periode

Bestemming

Eenheid voor Grondprijsde grondprijsstijging
ontwikkeling gemiddeld per
jaar (%)

1901-1916
1936-1947
1936-1947

Commercieel
Woningen
Woningen

m2
m2
m2

1,4
3,8
4,1

2,8
6,5
6,5

1910-1929
1910-1929
1936-1947
1953-1994
1953-1994
1998-2003

Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen
Woningen

Kavel
Kavel
m2
Kavel
m2
m2

3,4
3,3
9,2
6,2
7,1
15,2

1,9
1,9
6,5
4,2
4,2
3,1

Gemiddelde
inflatie per
jaar (%)

Bronnen: Van Vliet, Keers, Rapport Commissie Grondkosten, De Kam, ASRE, CBS

7.2.1.2 Canonstijgingen in Amsterdam vergeleken met inflatie.
Wanneer nu de stijgingen van de canons in Amsterdam vergeleken worden met de inflatie, dan
kan het volgende geconstateerd worden. In de jaren zeventig en tachtig bleven de stijgingen van
de canons achter bij de inflatie, en sinds het begin van de jaren negentig komen zij er redelijk mee
overeen. Dit wordt in grafiek 7.2. geïllustreerd door vergelijking van de verhogingsfactor van de
canon bij herziening met het indexcijfer van de inflatie voor de overeenkomstige jaren. Zo
expireerden in 1972 de erfpachtcontracten uit 1897. Vervolgens werden, in 1972, de canons na
herziening gemiddeld 3,5 keer hoger gesteld dan de oude canons van vóór de herziening. Het
indexcijfer van de inflatie op basis van 1897=100 bedroeg in 1972: 817. Het algemene prijsniveau
lag derhalve in 1972 8,17 keer hoger dan het niveau van 1897.
Er kan nu geconstateerd worden, dat de stijgingen van de canons niet afdoende uit de stijging van
het algemeen prijspeil verklaard kan worden. Daarnaast blijkt de meest logische generieke maat
voor prijsontwikkeling, de inflatie, evenmin voldoende gelijkenis te vertonen met de
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fragmentarische informatie over zowel grondprijs- als canonstijgingen. Hiermee kan al niet meer
toegekomen worden aan de beantwoording van de vraag of de canonstijgingen op specifieke
locaties en voor specifieke typen vastgoed uit de ontwikkeling van grondprijzen verklaard kunnen
worden.

factor canonverhoging, index inflatie

Grafiek 7.2. Canonverhogingen in Amsterdam vergeleken met inflatie.
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7.2.1.3 Jurisprudentie inzake de sterke canonstijgingen
De exceptionele stijging van de canon bij heruitgifte heeft menig erfpachter aanleiding gegeven
om te bekijken of deze langs juridische weg aanvechtbaar is. De uitkomsten van deze juridische
procedures hebben een aantal interessante inzichten opgeleverd.
Eén van de belangrijkste procedures is zonder twijfel die van de Stichting Belangenbehartiging
Erfpachters Den Haag (hierna: de stichting) tegen de gemeente Den Haag. De procedure
eindigde uiteindelijk bij de Hoge Raad316, in het nadeel van de stichting. De stichting had de
verhoging van de canon op meerdere gronden aangevochten.
Ten eerste zou de gemeente misbruik maken van haar eigendom. De Hoge Raad oordeelde
echter, dat hiervan geen sprake was omdat de gemeente zich bij de berekening van de nieuwe
canon baseerde op het deel van de marktwaarde van de onroerende zaak dat aan de grond was
toe te schrijven. Dit werd de actuele grondwaarde genoemd.
Ten tweede zou de gemeente niet in redelijkheid van zittende erfpachters vergoeding van de
actuele grondwaarde kunnen verlangen. Dit argument had de rechtbank eerder al in belangrijke
mate ontkracht. De erfpachters hadden namelijk kunnen weten dat het de gemeente hier nou juist
316

(a) Rechtbank Den Haag 30 november 1994, BR 1995/329, (b) Gerechtshof Den Haag 29 mei 1997, BR
1998/60 alsmede (c) HR 26 maart 1999, NJ 1999/446

117

om te doen was. Immers, uit de geschiedenis van het gemeentelijke erfpachtbeleid kon
opgemaakt worden, dat het uitgangspunt van de gemeente altijd uitdrukkelijk was geweest om na
afloop van het erfpachtrecht de eventuele waardestijging van de grond aan de gemeente ten
goede te laten komen. Voorts was daarbij uit gemeentelijke beleidsstukken op te maken, dat dit
zou gebeuren door bij de verlenging van bestaande erfpachtcontracten de actuele grondwaarde in
rekening te brengen.
Ten derde zou de gemeente in strijd met het gelijkheidsbeginsel handelen door niet alle zittende
erfpachters op een gelijk tijdstip, teruggerekend vanaf de expiratiedatum van de erfpacht, te
benaderen met een aanbieding tot heruitgifte. Deze grief van de stichting was gebaseerd op de
constatering dat erfpachters in de wijk Marlot eerder met een erfpachtaanbieding waren benaderd
dan de andere erfpachters. Hiervan had het Hof echter al geconstateerd, dat het bij de
eerstgenoemde groep erfpachters ging om een proef, en er dus geen sprake was van gelijke
groepen die door de gemeente verschillend behandeld werden. Bovendien konden de andere
erfpachters zich in een gelijke positie brengen als de erfpachters uit de proef middels een verzoek
tot vervroegde heruitgifte.
In een ander arrest, waarbij het overigens om erfpacht tussen private personen ging, stond
centraal de uitleg van het te hanteren waardebegrip bij herziening van de canon. In de
erfpachtakte werd namelijk het begrip “reële waarde van de grond zonder opstallen” gehanteerd.
De meerderheid van de deskundigen, die deze waarde moesten vaststellen, waren van mening dat
dit niet uitgelegd kon worden als de “marktwaarde van de grond” omdat partijen door de
erfpacht tot elkaar zijn veroordeeld en er derhalve geen sprake is van vrije marktwerking. Het
Hof accepteerde deze motivering317.
Uit het voorgaande blijkt, dat het aanvechten van een canonverhoging bij heruitgifte geen
eenvoudige zaak is. Daar komt nog eens bij, dat er verschillen bestaan in de eisen waaraan een
taxatierapport voor de vaststelling van de actuele grondwaarde, als bindend advies, moet voldoen.
Zo oordeelde de Hoge Raad, dat op de vraag in hoeverre een bindend advies dient te worden
gemotiveerd geen algemeen antwoord valt te geven. In beginsel heeft te gelden, dat naarmate het
bindend advies meer het karakter van rechtspraak heeft, de beslissing van bindend adviseurs meer
en beter behoort te worden gemotiveerd. In de desbetreffende zaak, die overigens een erfpacht
van particulieren betrof, eisten de erfpachters vernietiging van het taxatierapport omdat zij niet
gehoord waren voordat het rapport werd uitgebracht, en het rapport bovendien onvoldoende
gemotiveerd was. Op grond van dit taxatierapport zou de canon met 700% zijn gestegen bij de
eerste canonherziening, 25 jaar na de ingangsdatum van de erfpacht. Het bindend advies werd
317
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later door de deskundigen alsnog aangevuld en tegen deze onderbouwing had de erfpachter
onvoldoende inhoudelijke argumenten aangevoerd. Derhalve werd geoordeeld dat gebondenheid
van de erfpachter aan de taxatie in verband met de wijze van totstandkoming in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar was318.
In een soortgelijke zaak pakte het oordeel van de Hoge Raad echter anders uit, zoals in het
navolgende uiteengezet zal worden. In deze zaak eiste de gemeente Amsterdam, dat de erfpachter
zou meewerken aan het opmaken van de notariële akte waarin een herziening van de canon werd
geconstateerd. Voorts eiste de gemeente Amsterdam, dat de erfpachter de herziene canon ging
betalen, alsmede het aandeel van de erfpachter in de kosten van het opmaken van de notariële
akte319.
Het verweer van de erfpachter voor de rechtbank bevatte een groot aantal bezwaren, waaronder
een aantal inhoudelijke bezwaren tegen de taxatie op grond waarvan de nieuwe canon werd
berekend. Bij de beoordeling van deze bezwaren stelde de rechtbank voorop dat het juist één van
de doelstelling van het erfpachtstelsel was om de eventuele waardevermeerdering van de grond
na een eerste periode van 75 jaar door middel van herziening van de canon aan de gemeenschap
ten goede te laten komen. Derhalve beperkte de rechtbank zich tot een toets of de taxatie
voldeed aan de maatstaven voor een bindend advies. In een tussenvonnis oordeelde de
rechtbank, dat dit niet het geval was. In het advies ontbrak nagenoeg elk inzicht in de door de
deskundigen gehanteerde uitgangspunten en maatstaven. Derhalve moest er een nader advies
komen, dat wel aan de in het vonnis gestelde eisen diende te voldoen.
Bij het opstellen van het nadere advies werd echter aan de erfpachter onvoldoende
mogelijkheden geboden om inhoudelijke commentaren naar voren te brengen. Bovendien had de
gemeente buiten de aanwezigheid van de erfpachter overleg gevoerd met de voorzitter van
deskundigen en was het concept van het nader advies eerst aan de gemeente uitgebracht en
daarna pas aan de erfpachter. Hierdoor was de erfpachter zodanig benadeeld dat gebondenheid
aan het nadere advies naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar was. In het
hoger beroep van de gemeente, overwoog het hof dat het tekortschieten van het advies
bezwaarlijk was omdat het strekte tot aanzienlijke verhoging van de canon, die bovendien voor
een lange periode, 50 jaar, zou gaan gelden. Het hof was van mening dat in een dergelijke situatie
het advies een gemotiveerd proces verbaal diende te zijn. Een nadere mondelinge toelichting op
het oorspronkelijke advies werd als onvoldoende beschouwd. Het hoger beroep van de gemeente
werd verworpen.
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De gemeente is vervolgens in cassatie gegaan. De Hoge Raad besteedde ook in dit arrest uitvoerig
aandacht aan de motiveringsvereisten voor het bindend advies. Nu werd geconcludeerd, dat
weliswaar in beginsel er geen algemeen antwoord te geven is op de vraag in hoeverre een bindend
advies dient te worden gemotiveerd, doch dat in dit geval de vereiste motivering van het
taxatierapport volgde uit de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Hierin was namelijk
bepaald, dat de herziening van de canon zou geschieden door deskundigen, die van hun
bevindingen een gemotiveerd proces-verbaal aan het Gemeentebestuur dienden te zenden.
Uit bovenstaande jurisprudentie is op te maken, dat voor een beoordeling van de sterke stijging
van de canons door zowel betrokken partijen als rechters de aandacht vooral uitgaat naar de
maatstaf waarop de nieuwe canon wordt gebaseerd. Echter, de Hoge Raad neemt hiervoor als
uitgangspunt het deel van de marktwaarde van de onroerende zaak dat aan de grond is toe te
schrijven, oftewel de actuele grondwaarde. In de lagere rechtspraak is daarentegen geen
aansluiting gezocht bij het begrip “marktwaarde van de grond zonder opstallen” omdat door
erfpacht de partijen tot elkaar veroordeeld zijn er derhalve geen sprake is van vrije marktwerking.
En hoewel in beginsel geen antwoord te geven is op de vraag in hoeverre de getaxeerde waarde
gemotiveerd c.q. onderbouwd dient te worden, kan van motiveringsvereisten in voorkomende
gevallen wel sprake zijn. Uitgangspunt is dan, in hoeverre motiveringsvereisten al onderdeel van
de overeenkomst of de daarbij behorende Algemene Voorwaarden vormen. In hoofdstuk 9,
inzake de taxatie van erfpachtrechten, zal nader ingegaan worden op de vraag of de waarde van
erfpachtpercelen wel objectief te bepalen is.
7.2.2 De meervoudige inflatievergoeding.
In deze paragraaf staat de vraag centraal wanneer en waarom er sprake is van een meervoudige
inflatievergoeding in de stelsels van stedelijke erfpacht. Als uitgangspunt kan in herinnering
geroepen worden, hetgeen in de vorige paragraaf aan de orde is geweest. De canon die 75 jaar
vast is geweest, wordt bij herziening doorgaans met een zeer grote factor verhoogd, omdat de
canon geen uitdrukkelijk verband meer heeft met de actuele grondwaarde. Als gevolg van de
geldontwaarding is de reële waarde van de vaste canon op dat moment zelfs gedaald. Om dit
effect te ondervangen introduceerde de gemeente Amsterdam zoals eerder gezegd in 1966 als
eerste de waardevaste canon. Daarbij wordt de canon telkens na vijf jaar aangepast aan de
veranderende koopkracht van het geld. Met de invoering van de waardevaste canon werd tevens
bereikt dat de éne trap van de canonherziening na 50 jaar werd vervangen door een negental
vijfjaarlijkse canonaanpassingstrapjes. De canonherziening, door middel van een taxatie bepaald,
in het 50e jaar zou daardoor bescheidener uitpakken dan wanneer de canon al die tijd vast was
geweest. Globaal genomen zouden immers de geïndexeerde canon en de gebruiksvergoeding
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voor bouwgrond in dezelfde richting bewegen, eventuele afwijkingen zouden aan het einde van
het tijdvak gecorrigeerd worden320.
Tegen de invoering van de waardevaste canon in Amsterdam werd een jaar na de introductie
bezwaar aangetekend door elf instellingen. Hieronder waren onder andere de Amsterdamse
Industrie Vereniging, de Broederschap der Notarissen in Nederland Ring Amsterdam, de
Makelaarsvereniging te Amsterdam en de Vereniging van Hypotheekbanken. Zij richtten zich tot
de Kroon met het verzoek het raadsbesluit de herziening van het erfpachtstelsel te vernietigen
vanwege strijdigheid met het algemeen belang. Daarbij golden als argumenten dat door
indexering van de canon de financiering van bouwactiviteiten belemmerd werd, en daarmee de
particuliere bouwactiviteiten en de werkgelegenheid321.
De ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën oordeelden echter in hun schriftelijke
reactie dat het vervangen van één grote canonwijziging per 50 jaar door meerdere kleinere
vijfjaarlijkse canonwijzigingen juist een verbetering van het stelsel inhield. Immers, door
frequentere aanpassing van de canons dan in het verleden bij erfpacht in Amsterdam gebruikelijk
was werd een betere prijsvorming en allocatie van de schaarse productiefactor grond bevorderd.
Aldus oordeelde de minister dat het nieuwe erfpachtstelsel niet in strijd met het algemeen belang
was322. Het oordeel van de minister klopte in zoverre, dat door frequenter de canon aan te passen
er een betere aansluiting zou bestaan met de waarde van de grond. Evenwel ging de minister
eraan voorbij, dat de erfpachter nog altijd de waardestijging van de grond misliep. Dit effect zou
wel in het Pareto-optimale canonpercentage verdisconteerd worden.
Een belangrijk punt van kritiek op de nieuwe regeling betrof de constatering dat de erfpachter
voortaan een dubbele vergoeding voor de inflatie moest betalen. Immers, in het canonpercentage
zat al een “geldontwaardingsvergoeding” voor de gemeente. Wanneer die canon bovendien
geïndexeerd werd, betaalde de erfpachter dubbel voor inflatie. Dit met dubbel krijt schrijven van
de gemeente kon als misbruik van het grondmonopolie van gemeente beschouwd worden. De
grondgebruikskosten werden immers op ongerechtvaardigde en onrechtvaardige wijze
opgedreven323.
Toen de toepassing van stedelijke erfpacht in Rotterdam in 1974 verbreed werd, werd ook hier
een stelsel met een geïndexeerde canon ingevoerd. Enkele jaren later, in 1979, was het belangenverenigingen van erfpachters niet ontgaan wat het nadeel hiervan was. Door de indexering van de
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canon, zou deze sneller toenemen dan de te verwachten inkomensstijging. Dit zou een
inflatiebeperkend beleid van de overheid geen goed doen, terwijl de gemeente juist een dubbele
inflatievergoeding zou ontvangen324. De economische recessie in het begin van de jaren tachtig
van de twintigste eeuw had Rotterdam sterk getroffen, met ook een stagnerende afzet van grond
tot gevolg. Ter versterking van de concurrentiepositie van Rotterdam ten opzichte van
buurgemeenten werd de mogelijkheid van afkoop van de canons geïntroduceerd325. De
afkoopregeling werd door de Vereniging Eigen Huis als ondermaats bestempeld. Bij gelegenheid
hiervan gaf deze vereniging nog een algemeen oordeel over het Rotterdamse erfpachtstelsel: “van
de ongeveer dertig gemeenten die grond in erfpacht uitgeven loopt Rotterdam sinds jaar en dag
voorop in onredelijkheid. De jaarlijkse canons zijn hoog, de jaarlijkse indexatie komt daar nog
bovenop”326. Dat de dubbele inflatievergoeding als onrechtvaardig wordt ervaren, betoogde ook
Breedveld, die als adviseur nauw betrokken was bij de besluitvorming rondom de afschaffing van
erfpacht in Rotterdam327.
Hoewel de kritiek op de geïndexeerde canon een kern van waarheid bevat, is er ook het volgende
tegen in te brengen. Zo hangt het van de aanvangscanon af of er sprake is van een dubbele
inflatievergoeding. In de praktijk betreft de aanvangscanon een op de lange rente gebaseerd
percentage. Hierin zit inderdaad reeds een vergoeding voor inflatie. Echter, zou in de
aanvangscanon het mislopen van de verwachte waardestijging verdisconteerd worden, dan zou er
sprake zijn van een Pareto-verbetering. Kortom, met het indexeren van de canon is op zichzelf
niets mis, mits de aanvangscanon op de juiste wijze tot stand is gekomen. Een apart probleem
blijft wel de maatstaf voor de indexering. Uit de analyse in paragraaf 6.2.1.1. inzake de
vergelijking tussen grondwaardestijging en inflatie bleek immers, dat de grondwaardestijging niet
exact overeenkomt met de inflatie. Het indexeren van de canon met de grondwaardestijging
verdient evenwel de voorkeur boven indexering met inflatie.
Het fenomeen van de dubbele inflatievergoeding doet zich overigens niet alleen voor in de
stelsels van Amsterdam en Rotterdam, zoals in deze paragraaf beschreven. Het heeft betrekking
op alle erfpachtstelsels met een geïndexeerde canon328.
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7.2.3 De canonaanpassing door gebruikswijziging.
In deze paragraaf staat de vraag centraal waarom de canon aangepast kan worden indien het
gebruik van de grond wijzigt. Tevens wordt aan de hand van de Pareto-optimale canon de
moeilijkheden belicht die dit met zich meebrengt.
De canon wordt als een percentage van de waarde van de grond berekend. De waarde van de
grond houdt nauw verband met het gebruik ervan. Zou een verandering in het gebruik leiden tot
een verhoging van de waarde van de grond, dan kan de gemeente de canon dus verhogen. Zo is
het in ieder geval in de meeste Algemene Voorwaarden geregeld, en op zichzelf beschouwd lijkt
het ook een logische regeling. Het feit dat onder de regeling ook kleinere verbouwingen van
particulieren tot een aanpassing van de canon kunnen leiden, heeft in het verleden echter wel tot
veel klachten en zelfs gerechtelijke procedures geleid. Hieraan heeft eveneens bijgedragen dat een
directe relatie tussen een canonverhoging en de gestegen economische waarde van het
desbetreffende erfpachtrecht niet altijd eenvoudig is aan te tonen. In de praktijk heeft dit geleid
tot verschillen in de uitvoering van de regeling, waardoor het gelijkheidsbeginsel in gevaar is
gekomen329.
Als illustratie van deze vorm van canonverhoging kan een wat oudere casus dienen. In 1993 wilde
een aantal erfpachters in Osdorp hun woning uitbreiden met een dakopbouw. Door
gezinsuitbreiding was de woning te krap geworden, en bovendien waren elders ook al
dakopbouwen gerealiseerd. Na het verkrijgen van de benodigde bouwvergunning werd voor een
bedrag van ƒ30.000,- een dakopbouw geplaatst. Tot hun stomme verbazing kregen deze mensen
vervolgens een brief van de deelraad dat per woning zo’n ƒ10.000,- als extra afkoopsom moest
worden betaald voor de erfpachtverhoging in verband met de verbouwing330.
Een aantal jaren later heeft een erfpachter uit Nieuw-Sloten met een soortgelijke situatie het er
niet bij laten zitten. Hij heeft een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen omdat hij het niet
eens was met de verhoging van de canon, die hij na het realiseren van een dakopbouw kreeg
opgelegd. Bij deze rechtszaak sloot zich een groep van 80 erfpachters aan. Het gerechtshof te
Amsterdam achtte in zijn geval niet bewezen, dat de dakopbouw tot een stijging van de
grondwaarde had geleid, zoals de gemeente had betoogd. De gemeente Amsterdam is niet tegen
deze uitspraak in beroep gegaan331.
Inmiddels heeft de gemeente namelijk het beleid voor woningverbetering en uitbreiding
veranderd. Bij particuliere woonbestemmingen wordt niet langer een verhoging in rekening
329

Vereenvoudiging erfpachtbeleid voor particuliere woonbestemmingen, gemeente Amsterdam (Amsterdam
2005) p. 7-8.
330
F.A.P.M. van Loon, “De woningeigenaar en erfpacht”, in: Een eeuw erfpacht in Amsterdam (Amsterdam
1996) p. 88.
331
“Erfpachters uit Slotervaart geen hogere vergoeding”, persbericht Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam
(Amsterdam 6 oktober 2005).

123

gebracht voor uitbreidingen. De gemeente motiveert deze beleidswijziging voornamelijk vanuit
de complexiteit van de naleving van de relevante regels. Inmiddels heeft ook een erfpachter die
vóór deze beleidswijziging met een verhoging van de canon te maken kreeg, deze verhoging met
succes heeft aangevochten. Daarbij moet wel opgemerkt worden, dat hij zich steeds tegen de
verhoging had verzet332.
Zo bleken in de praktijk de regels voor de berekening van de canonverhoging zodanig
ingewikkeld, dat het foutenpercentage in de afwikkeling van de contractwijzigingen erg hoog was.
Daarnaast bleek met de inwerkingtreding van het nieuwe Bouwbesluit in 2003 een belangrijk
beheersinstrument te zijn vervallen. Voorheen was de gemeente op de hoogte van elke
bebouwingswijziging, omdat voor vrijwel alle bebouwingswijzigingen een bouwvergunning
aangevraagd moest worden. Echter, onder het nieuwe bouwbesluit kan een groot aantal kleine
verbouwingen vergunningvrij of met een lichte vergunningsprocedure worden gerealiseerd.
Sindsdien is de gemeente dus niet langer automatisch op de hoogte van alle verbouwingen. In het
alternatief om voor de handhaving gebruik te maken van een omvangrijk netwerk van
buitendienstcontroleurs ziet de gemeente geen heil: te duur en weinig effectief333.
In Den Haag is eveneens in 2005 door de gemeenteraad het besluit genomen niet langer bij
woninguitbreidingen de meerwaarde in rekening te brengen. Het gaat daarbij om
woninguitbreidingen tot een oppervlakte van 50 m2 van woningen van 20 jaar en ouder. Met deze
maatregel wenst het college de realisatie van dakopbouwen, voornamelijk in de oudere
woonwijken, te bevorderen. Overigens blijft voor grotere woninguitbreidingen over het meerdere
wel de meerwaarde verschuldigd334.
Bij een wijziging in het gebruik van een erfpachtrecht kan de canon gewijzigd worden. Echter,
het aantonen van een verandering in de waarde door een verandering in het gebruik is lastig.
Bovendien is, zeker gezien de gewijzigde wetgeving inzake bouwvergunningen, systematische
naleving van dit onderdeel van de meeste Algemene Voorwaarden nauwelijks mogelijk. Doordat
de bestaande canonregelingen geen Pareto-optimale canons zijn, is er in die canons geen rekening
gehouden met een eventuele toekomstige aanpassing van de wijziging in het gebruik.
7.2.4 Herhaalde verkoop zonder eigendomsoverdracht.
In deze paragraaf staat de vraag centraal waarom bij afkoop van de canons in het algemeen
meerdere keren de grondwaarde moet worden betaald, zonder dat eigendom van de grond
verkregen wordt. Met de introductie van de mogelijkheid om de canonverplichting af te kopen
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lijken fenomenen als de canonexplosie en meervoudige inflatievergoeding omzeild te kunnen
worden. Bovendien verschaft de afgekochte canon de erfpachter zekerheid; de periodieke lasten
staan voor langere tijd vast en zijn ook nog eens gelijk aan nul. De verplichtingen van een voor
de afkoop aangegane lening worden hier buiten beschouwing gelaten. De perioden waarvoor
afgekocht kan worden verschilt overigens wel tussen de verschillende stelsels. Bij de stelsels van
eeuwigdurende erfpacht, zoals dat van Den Haag en Utrecht, kan de canon voor eeuwigdurend
worden afgekocht. Bij de stelsels van voortdurende erfpacht kan doorgaans alleen de
canonverplichting voor een tijdvak afgekocht worden. In het Amsterdamse stelsel van
voortdurende erfpacht bedraagt een tijdvak 50 jaar, dit is tevens de normale periode waarvoor de
canon afgekocht kan worden. In een eerder hoofdstuk is aan de orde gekomen dat de afkoop van
canons zich in een grote populariteit mag verheugen; bij circa 75% van de erfpachtrechten in
Amsterdam is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. Of deze populariteit zich in de toekomst
zal voortzetten is echter nog twijfelachtig.
Een decennium geleden stelde Van Velten in zijn jaarrede voor de Vereniging voor Bouwrecht,
dat met de Amsterdamse afkooppraktijk de bijl was gelegd aan de wortels van de zo rijk
bloeiende erfpachtbomen. Hetzelfde gold overigens voor andere gemeenten met eenzelfde
afkooppraktijk, zoals Rotterdam, Leiden en Schiedam. Hij schetste hiervoor het beeld van wat
zich in de toekomst zou gaan voordoen. De volgende generatie erfpachters zou op een slechte
dag op hun internet-aansluiting onverwacht de volgende mededeling krijgen: “De gemeente
verzoekt u vriendelijk vóór 31 december van dit jaar de door ons grondbedrijf getaxeerde
grondwaarde van uw huis ter grootte van thans één miljoen Euro’s opnieuw te voldoen. Na
vijftig jaar komen wij weer bij u terug met een nieuw verzoek voor de dan geldende waarde”335.
Nu zijn er in het verleden overigens al wel eens protesten tegen de hoogte van de afkoopsom
voor een 50-jarige periode geweest, zoals in Rotterdam. Deze werd berekend op basis van de
contante waarde van de toekomstige canons, of anders de grondwaarde als dat meer was336. In
Amsterdam was het lange tijd regel dat een bedrag hoger dan de grondwaarde als afkoopsom
voor een vijftig jarige periode werd berekend. Werd er voor 100 jaar afgekocht, dan bedroeg de
afkoopsom zelfs 125% van de afkoopsom van 50 jaar. Van deze praktijk is de gemeente
inmiddels afgestapt; de afkoopsom voor een 50-jarige periode is thans gelijk aan de
grondwaarde337.
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Daarmee lijkt de gemeente een redelijker benadering te hanteren. Echter, terecht merkt de
Vereniging van Amsterdamse Erfpachters (hierna: VAE) op, dat dit een vorm van “herhaalde
verkoop” is338. Immers, de grondwaarde correspondeert per definitie met een oneindige reeks
canons. Telt een reeks 50 jaarlijkse canons, dan is de contante waarde daarvan per definitie
minder dan de contante waarde van een oneindige reeks canons. Bovendien is het feitelijke
verschil ook afhankelijk van de hoogte van het percentage waartegen contant gemaakt wordt, en
dan met name de risicopremie. In de risicopremie kan een compensatie worden opgenomen in
verband met het tijdelijke karakter van de afgekochte erfpacht, alsmede voor toekomstige
wijzigingen in het gebruik.
In feite levert de gemeente als prestatie het genot van de grond voor een halve eeuw, en vraagt
hiervoor als tegenprestatie een bedrag dat correspondeert met het eeuwigdurend genot van de
grond. Er hebben zich thans nog geen “tweede verkopen” voorgedaan, om in de terminologie
van de VAE te blijven. De toekomstschets van Van Velten maakt echter wel duidelijk dat een
volgende generatie erfpachters geconfronteerd zal kunnen worden met een fenomeen dat nog
meer controverse gaat opleveren dan de huidige problematiek van de canonexplosie. Want welke
rechter zal kunnen volhouden dat de gemeente redelijk en billijk handelt als zij erfpachters aan
het einde van het tijdvak de grondwaarde in rekening brengt, terwijl dat een halve eeuw eerder
ook al gedaan was?
7.3

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk zijn de keerzijdes belicht van het streven om de stijging van de waarde van de
grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen. De spreekwoordelijke rekening van
stedelijke erfpacht komt immers bij de erfpachters terecht. Zij beschouwen stedelijke erfpacht
dan ook als melkkoe van de desbetreffende gemeenten. Dit komt met name door de wijze
waarop de canons en de afkoopsommen door gemeenten vastgesteld worden. De in de praktijk
gehanteerde canonregelingen houden te weinig rekening met alle factoren die de hoogte van het
canonpercentage in een Pareto-optimale situatie bepalen.
Zo waren aanvankelijk de stelsels van stedelijke erfpacht gebaseerd op vaste canons. Worden
deze canons echter na 75 jaar bij heruitgifte c.q. herziening aan de actuele grondwaarde
aangepast, dan stijgen zij vaak exceptioneel. Zou de canon frequenter aangepast worden, dan zou
deze stijging per aanpassing minder groot zijn. Uiteraard hangt de stijging van de canon samen
met de stijging van de grondprijzen, die samenhang is echter lastig inzichtelijk te maken. De
schaarse historische gegevens over grondprijsontwikkeling zijn hiervoor ontoereikend. De
generieke maat voor de ontwikkeling van het algemeen prijspeil, de inflatie, voldoet evenmin om
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de stijging van de canons afdoende te verklaren. De rechtvaardiging van de stijging van de canon
zal moeten komen van taxaties van de actuele grondwaarde. Aan de onderbouwing van een
dergelijke taxatie worden in beginsel geen eisen gesteld, tenzij hierover iets in de
erfpachtovereenkomst is vastgelegd, aldus het oordeel van rechters.
Teneinde reeds gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst een beter verband te hebben
tussen de canon en de grondwaarde, deed in de jaren zestig van de twintigste eeuw de
geïndexeerde canon zijn intrede. De grootste weerstand hiertegen is, dat de gemeente een
dubbele vergoeding voor inflatie ontvangt. Deze kritiek is deels terecht. Wordt de canon
geïndexeerd, dan hangt het van de aanvangscanon af of er sprake is van een dubbele
inflatievergoeding. Wordt bij de bepaling van de hoogte van de aanvangscanon rekening
gehouden met bijvoorbeeld het gegeven dat de erfverpachter in plaats van de erfpachter het
voordeel van de grondwaardestijging geniet, dan zou het indexeren van de canon minder
bezwaarlijk zijn.
Een ogenschijnlijk ideale oplossing voor het vinden van een juiste oplossing voor het vaststellen
van de canons, is het afkopen ervan. Zolang de canon eeuwigdurend wordt afgekocht is er weinig
aan de hand; de afkoopsom kan in dat geval gelijk worden gesteld aan de actuele grondwaarde.
Echter, in stelsels waar voor kortere perioden afgekocht kan worden, wordt veelal eveneens de
grondwaarde als afkoopsom gehanteerd. Dat is niet terecht; wordt de canon voor een kortere
periode afgekocht, dan zal de afkoopsom per definitie lager dan de grondwaarde moeten zijn.

127

8

Verschillen tussen erfpachters en eigenaren.

8.1

Inleiding

In gemeenten waar met het erfpachtstelsel beoogd wordt de stijging van de waarde van de grond
aan de gemeenschap ten goede te laten komen hebben erfpachters en eigenaren van onroerend
goed geen gelijke positie, in financieel economisch opzicht. In dit hoofdstuk staat de vraag
centraal welke financieel economische verschillen er dan tussen erfpachters en eigenaren bestaan, er vanuit
gaande dat zij tot dezelfde gemeente behoren. De financieel economische verschillen tussen
erfpachters en eigenaren van onroerend goed zijn tweeledig. Allereerst dragen erfpachters wel
financieel bij aan de gemeenschap, terwijl eigenaren dat niet op overeenkomstige wijze doen. Dit
aspect wordt nader in paragraaf 8.1.1. belicht. Ten tweede is er een verschil in fiscale behandeling
als gevolg van de uitgangspunten van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ). Hierin is
bepaald dat de waarde van de onroerende zaak bepaald dient te worden alsof er sprake is van
eigen grond. Voor eigenaren is dit uitgangspunt logisch, maar niet voor erfpachters. Hier wordt
in paragraaf 8.1.2. nader op in gegaan.
8.1.1 Macro economische verschillen tussen erfpachters en eigenaren.
In alle gemeenten met een stelsel van stedelijke erfpacht komt ook eigendom van grond voor.
Dat er in een gemeente zowel erfpachters als eigenaren van grond zijn, is een historisch gegroeide
situatie. Een erfpachtstelsel werd ingevoerd op een tijdstip, waarop er al veel grond in eigendom
was bij de bestaande bewoners. Zelfs in Amsterdam, de eerste erfpachtgemeente, was dit niet veel
anders. Het grootste deel van het grondgebied van het huidige centrum, de omgeving van het
Vondelpark en de Pijp was reeds vóór de invoering van het erfpachtstelsel in eigendom
uitgegeven339. Ook nu nog zijn dit gebieden waar de grond overwegend particulier eigendom is.
In Den Haag kunnen ook typische eigendomswijken, zoals Benoordenhout, en typische
erfpachtwijken, zoals Morgenstond, onderscheiden worden. Andere wijken hebben een gemengd
karakter, er komt zowel particulier eigendom als erfpacht voor340.
Dat er zowel erfpachters als eigenaren in de gemeenten met stedelijke erfpacht zijn, heeft tot
gevolg dat sommige inwoners wel en anderen niet de waardestijging van hun grond aan de
gemeenschap bijdragen. In Rotterdam, waar ten tijde van de afschaffing van erfpacht circa 80.000
van de in totaal ongeveer 220.000 woningen op erfpacht stonden, speelde het argument van een
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onevenwichtige bijdrageplicht zelfs zijdelings een rol bij de afschaffing341. In Amsterdam is de
gemeente eigenaar van ongeveer 80% van alle grond binnen de gemeentegrenzen342; het
particulier grondbezit bedraagt ongeveer 20%. In Den Haag staan circa 125.000 van de in totaal
231.500 woningen op erfpacht343. Ook in deze gemeenten is dan ook sprake van een
onevenwichtige bijdrageplicht.
Macro-economisch bezien zijn de verschillen eigenlijk nog geprononceerder, in ieder geval wat
betreft Amsterdam en Den Haag. De gemiddeld besteedbare huishoudinkomens liggen namelijk
hoger in de wijken waar eigendom domineert dan in wijken waar erfpacht domineert, zie tabel
8.1. Een nadere onderbouwing van de gegevens in tabel 8.1 is in Bijlage F opgenomen.
Tabel 8.1. Gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar type wijk (eigendom, gemengd, erfpacht)
Type wijk

Eigendom
Gemengd
Erfpacht
Totaal

Amsterdam (2003)
Huishoudens
Gemiddeld
besteedbaar inkomen
Aantal
%
per huishouden
(x 1.000)
19,8
5,5
31.660
91,4
25,1
25.645
252,3
69,4
24.289
363,5

100,0

25.032

Den Haag (2002)
Huishoudens
Gemiddeld
besteedbaar inkomen
Aantal
%
per huishouden
(x 1.000)
35,8
16,5
34.072
110,3
50,9
27.959
70,6
32,6
24.336

216,8

100,0

27.789

Bron: bewerking gegevens van de gemeenten Amsterdam en Den Haag.

Dit betekent, dat de stelsels van stedelijke erfpacht in Amsterdam en Den Haag niet aan het
Pareto criterium voldoen als het gaat om de herverdeling van de stedelijke welvaart. Immers, de
huishoudens met gemiddeld de hoogste inkomens zijn door stedelijke erfpacht beter af, ten koste
van de huishoudens met gemiddeld de laagste inkomens. De hoogste inkomens hebben namelijk
het eigendom van de grond, hetgeen op zichzelf al aan hun welvaart bijdraagt. Verder dragen zij
niet bij aan de gemeenschap, maar profiteren wel van de bijdragen van de erfpachters.
Daarentegen hebben de laagste inkomens de grond niet in eigendom, waardoor zij op zichzelf al
minder welvarend zijn dan de groep met de hoogste inkomens. Vervolgens dragen zij wel bij aan
de gemeenschap, zonder dat zij daar volledig profijt van hebben. Immers, de erfpachtbaten
komen deels ten goede aan de algemene middelen.
8.1.2 Verschillen in fiscale behandeling tussen erfpachters en eigenaren: WOZ.
De Wet Waardering Onroerende Zaken (hierna: WOZ) geeft nadere voorschriften voor de
waardering van onroerende zaken, ten behoeve van de heffing van belastingen. Het gaat onder
andere om de gemeentelijke onroerende zaak belasting en de waterschapslasten. Daarnaast speelt
341
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de WOZ-waarde een rol bij de heffing van inkomstenbelasting. Voor erfpachters pakt het
voorschrift van artikel 17 van deze wet nadelig uit. Hierin is namelijk bepaald, dat aan een
onroerende zaak een waarde wordt toegekend, met als aanname dat de volle en onbezwaarde
eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen. Kortom, de onroerende zaak belasting en
de waterschapslasten worden geheven over de waarde van de onroerende zaak als geheel.
Erfpachters hebben echter niet de volledige onroerende zaak in eigendom. De opstal is wel hun
eigendom, maar de grond niet. Toch moeten erfpachters ook onroerende zaak belasting en
waterschapslasten over de grond betalen, terwijl zij daar geen eigenaar van zijn.
Uit de parlementaire behandeling van de WOZ is op te maken, dat bovenstaande consequentie
van de fictie van eigen grond in de WOZ niet altijd even duidelijk en volledig aan de orde is
gekomen. Zo hebben eind jaren negentig verschillende Tweede Kamerleden bij verschillende
gelegenheden afzonderlijk de vraag gesteld of in de WOZ-taxaties voldoende rekening werd
gehouden

met

het

effect

van

erfpacht344.

Het

antwoord

luidde

als

volgt:

“De

waarderingsvoorschriften houden in dat er bij de waardering van de onroerende zaak van wordt
uitgegaan dat de volle en onbezwaarde eigendom van de onroerende zaak zou kunnen worden
overgedragen en dat de verkrijger de zaak direct en in volle omvang in gebruik zou kunnen
nemen. Het gevolg is dat er bij de waardebepaling van wordt uitgegaan dat er geen beperkte
rechten op de onroerende zaak rusten. Voor de gebruikers van onroerende zaken is het in
principe immers niet van belang of op de desbetreffende onroerende zaak wel of geen beperkte
rechten rusten. Ook het feit dat de onroerende zaak staat op grond die wel of niet in erfpacht is
uitgegeven regardeert hen niet345”. Kortom, de WOZ-waardering werd als dienstbaar aan de
heffing van een gebruiksbelasting beschouwd. Dit was op het moment van beantwoording al een
onvolledig antwoord omdat de onroerende zaak belasting naast een gebruikersdeel ook een
eigenaarsdeel kende. Sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerende zaak
belasting heeft dit antwoord helemaal geen betekenis meer346.
Er is ook wel eens op een andere wijze naar deze materie geïnformeerd door Kamerleden. Zo is
er aandacht gevraagd voor de samenloop tussen erfpacht en OZB347. Hierop werd dan weinig
diepgaand het volgende antwoord gegeven: “Erfpacht is primair een privaatrechtelijke
bevoegdheid en behoort daarmee niet tot de gemeentelijke lasten. OZB heft de gemeente op
grond van publiekrechtelijke bevoegdheden. Er is derhalve geen sprake van een samenloop van
gemeentelijke lasten, maar van twee verschillende rechtsverhoudingen die niet in onderlinge
344
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samenhang bezien moeten worden”348. Helaas werd hierbij met geen woord gerept over de
doorwerking van het nadelige effect van erfpacht op de waarde van het onroerend goed als
grondslag voor de heffing van de onroerende zaak belasting.
De problematiek van erfpacht in de WOZ-taxaties zou vervolgens meegenomen worden in de
evaluatie van de Wet WOZ349, maar zulks is niet geschied. Het is ook de Nationale ombudsman
niet ontgaan, dat de Wet WOZ geen rekening zou houden met het waardedrukkende effect van
erfpacht. Maar helaas, de Nationale ombudsman mag geen onderzoek instellen naar de
redelijkheid of billijkheid van wettelijke voorschriften350.
De Dienst Gemeentebelastingen van de gemeente Amsterdam onderkende al snel na invoering
van de WOZ, dat de waardering in dit kader door enige bijzonderheden werd gekenmerkt. Zo
wordt bij de waardering in het kader van de WOZ niet alleen uitgegaan van de fictie van eigen
grond, er wordt bovendien sterk de nadruk gelegd op marktinformatie bij het bepalen van de
WOZ-waarde. Nu doet zich wat de marktvergelijking betreft in Amsterdam de situatie voor, dat
verreweg het merendeel van de markt erfpacht betreft. Kortom, teneinde aan de voorschriften
van artikel 17 van de WOZ te kunnen voldoen, bleek het noodzakelijk de uit marktinformatie
vastgestelde waarden door middel van een opslag op de waarde te corrigeren van erfpacht naar de
fictie eigen grond351. Voor het bepalen van de juiste hoogte van de opslag heeft de Dienst
uitgebreid onderzoek gedaan. Daarbij zijn verkoopprijzen van woningen met afgekochte erfpacht
vergeleken met de verkoopprijzen van identieke woningen, doch met canonbetalende erfpacht.
Er werden alleen woningen in het onderzoek betrokken, waarvan de resterende looptijd van de
erfpacht erg lang was. Verondersteld werd, dat de prijzen van woningen met afgekochte erfpacht
de meeste gelijkenis met eigen grond vertoonden en bovendien dat deze prijzen hoger zouden
zijn dan die van de woningen met canonbetalende erfpacht352. Uit het onderzoek bleek, dat
slechts bij 70% van de verkopen rekening werd gehouden met de erfpachtsituatie en bovendien
werd in die gevallen met slechts 60% van de toekomstige verplichtingen rekening gehouden. Om
deze reden adviseerde de Dienst Gemeentebelastingen om ter correctie van de verkoopcijfers van
woningen met erfpacht ook slechts 60% van de toekomstige erfpachtbetalingen op te tellen353.
Inzake de correctie naar de fictie eigen grond is het beleid van de Gemeentebelastingen van de
gemeente Amsterdam als volgt. Het verschil tussen de waarde van volle eigendom en de waarde
van een erfpachtrecht met canonbetaling is bepaald als de kosten van de afkoop van de
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erfpachtcanon voor een tijdvak van 100 jaar. In de praktijk betekent dit, dat eerst uit
marktvergelijking de waarde van een onroerende zaak op basis van erfpacht wordt bepaald. Deze
waarde wordt vervolgens vermeerderd met de afkoopsom, voor een tijdvak van 100 jaar, om te
voldoen aan de fictie van eigen grond. Het Gerechtshof van Amsterdam heeft in verschillende
beroepsprocedures het standpunt ingenomen, dat met deze methode de WOZ-waarde van een
woning niet te hoog bepaald wordt354. Eerder had de Hoge Raad al een soortgelijk standpunt
ingenomen door te stellen dat de uit vergelijking met andere percelen af te leiden waarde in dit
kader verhoogd dient te worden met de gekapitaliseerde waarde van de werkelijk geldende
canons355. De rechters passen daarmee de wet toe, en laten zich niet uit over de redelijkheid
ervan.
Overigens onderkent de gemeente Amsterdam, dat de fictie eigen grond een onredelijk
uitgangspunt in de Wet WOZ vormt. Er werd bij de wetgever een voorstel gedaan om de fictie
van “volle en onbezwaarde eigendom” voor erfpachtgrond ter discussie te stellen. De
staatssecretaris van Binnenlandse Zaken liet echter weten, mede namens de staatssecretaris van
Financiën, dat bij de totstandkoming van de wet uitvoerig over de uitgangspunten bij de
waardering was gesproken en dat er geen aanleiding bestond deze te heroverwegen356. De
gemeente Amsterdam heeft overigens zelf geen nadere concrete initiatieven ontplooid om
erfpachters financieel te compenseren voor de nadelige gevolgen van de fictie van eigen grond,
hetgeen natuurlijk ook een mogelijkheid zou zijn geweest357. Critici menen dan ook terecht dat de
gemeente Amsterdam opportunistisch handelt bij de uitvoering van de WOZ: de onredelijkheid
van de regeling wordt weliswaar onderkend, maar een compensatie blijft uit358.
Nu is het wel zo, dat de WOZ-taxaties recentelijk sterk in de belangstelling staan. Er zal
frequenter getaxeerd worden. Bovendien is onderzocht of de WOZ-taxaties ook voor andere
doeleinden toegepast kunnen worden. Het rekening houden met het waardedrukkende effect van
erfpacht wordt daarbij wel als een aandachtspunt genoemd359.
In geval van de Wet WOZ is er een Pareto verbetering mogelijk door een onderscheid te maken
tussen eigendomsrechten en erfpachtrechten in plaats van het huidige uitgangspunt dat
uitsluitend de volle en onbezwaarde eigendom wordt getaxeerd. Deze verbetering kan eenvoudig
bereikt worden door in artikel 23 lid 1 aanvullend te bepalen dat de waardebeschikking in geval
354
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van erfpacht de actuele grondwaarde, de van toepassing zijnde algemene erfpachtvoorwaarden
bevat alsmede de herzieningsdatum van de canon bevat. Dit heeft voorts de volgende grote
voordelen. Allereerst kunnen actoren op de vastgoedmarkt zich, bij een voorgenomen aankoop,
aan de hand van de WOZ waardebeschikking oriënteren op de aanwezigheid van erfpacht.
Eventuele financiële consequenties kunnen vervolgens berekend worden. Ten tweede krijgt de
vaststelling van de waarde van de bebouwde grond meer waarborgen; het kan immers onderwerp
worden van bezwaar van de erfpachter, waarmee een element van marktwaardering op dit punt
wordt geïntroduceerd. Bovendien zullen de bezwaren tegen de waarderingen bij het einde van
een erfpachttijdvak daardoor waarschijnlijk afnemen omdat de erfpachter al steeds bekend is met
de waarde van de grond. Ten derde kunnen gemeenten de actuele grondwaarde van hun
erfpachtgrond in hun jaarrekening verantwoorden, en daarmee invulling aan een andere Pareto
verbetering.
8.2

Samenvatting en conclusies

In dit hoofdstuk stond de vraag centraal welke financieel economische verschillen er tussen
erfpachters en eigenaren bestaan, er vanuit gaande dat zij tot dezelfde gemeente behoren.
Als eerste is gebleken, dat in de grootste erfpachtgemeenten de gemiddeld besteedbare
huishoudinkomens het hoogst in de typische eigendomswijken zijn, en het laagst in de typische
erfpachtwijken. Hierdoor voldoen de stelsels van stedelijke erfpacht niet aan het Pareto criterium
als het gaat om de herverdeling van stedelijke welvaart. Immers, de laagste inkomens dragen wel
bij aan de gemeenschap terwijl de hoogste dat niet doen. Aangezien de erfpachtbaten deels aan de
algemene middelen ten goede komen, profiteren de hoogste inkomens van erfpacht ten koste van
de laagste inkomens. Bovendien hebben de hoogste inkomens al een beter welvaartsniveau
doordat zij over eigen grond beschikken en de laagste inkomens niet.
Bovendien worden erfpachters voor de belastingen, gebaseerd op de WOZ-waarde, aangeslagen
alsof zij eigenaar van de totale onroerende zaak zijn terwijl dit niet het geval is. Dit komt omdat
bij de WOZ-waarde uitgegaan wordt van de volle en onbezwaarde eigendom. Bij de
totstandkoming van deze wetgeving is onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen
eigendomsrechten en erfpachtrechten. Er is een Pareto verbetering te bereiken door dit
onderscheid wel in de wet op te nemen. Dit kan bereikt worden door te bepalen dat de
waardebeschikking in geval van erfpacht de actuele grondwaarde, de van toepassing zijnde
algemene erfpachtvoorwaarden bevat alsmede de herzieningsdatum van de canon bevat. Met
deze gegevens zal tevens de transparantie van erfpacht verbeterd worden, en bovendien kan de
actuele grondwaarde op de balans van de gemeente gehanteerd worden. Ceteris Paribus zullen er
dan overigens ook minder belastingopbrengsten zijn.
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9

De taxatie van erfpachtpercelen.

9.1

Inleiding

Bij de stelsels van stedelijke erfpacht die beogen de grondwaardestijging aan de gemeenschap ten
goede te laten komen, speelt de taxatie een belangrijke rol. Dit is reeds in voorgaande
hoofdstukken aan de orde gekomen. Zo heeft de Hoge Raad bepaald, dat de aanzienlijke
verhoging van canon bij het einde van het tijdvak niet als misbruik van eigendom door de
gemeente is aan te merken, als bij de aanpassing wordt uitgegaan van de actuele grondwaarde. Dit
werd gedefinieerd als het deel van de marktwaarde van de onroerende zaak dat aan de grond is
toe te schrijven360. In de lagere rechtspraak is daarentegen terecht geoordeeld, dat een aanduiding
als “reële waarde van de grond zonder opstallen” niet uitgelegd kan worden als de “marktwaarde
van de grond” omdat partijen door de erfpacht tot elkaar zijn veroordeeld en er derhalve geen
sprake is van vrije marktwerking361. Naast dit aanzienlijke verschil in opvatting over het te
hanteren waardebegrip, is er een verschil in de eisen die aan de onderbouwing van de getaxeerde
waarde worden gesteld. In beginsel gelden er geen eisen ten aanzien van de onderbouwing van de
getaxeerde waarde, tenzij hierover wel iets in de erfpachtovereenkomst of de Algemene
Voorwaarden is bepaald362.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: hoe zijn erfpachtrechten te taxeren? Een goede taxatie van de
marktwaarde voldoet immers aan het Pareto criterium, in die zin dat een transactie tegen deze
waarde niet één van beide partijen een voordeel oplevert dat ten koste van de andere partij gaat.
Allereerst wordt in paragraaf 9.2. de vraag behandeld hoe het taxatievraagstuk bij erfpacht door
betrokken partijen gepercipieerd werd en wordt. In paragraaf 9.3. worden vervolgens enkele
relevante waardebegrippen en benaderingswijzen uit de taxatieleer behandeld. Deze worden in
paragraaf 9.4. verder aangevuld met een analyse van de tijdstippen en doelen van taxaties in geval
van erfpacht. De samenhang tussen de waarde van het volle eigendom en de waarde van het
erfpachtrecht wordt daarna in paragraaf 9.5. behandeld. Aparte aandacht wordt in paragraaf 9.6
besteed aan de bepaling van de waarde van bebouwde grond. Vervolgens worden deze
theoretische beschouwingen praktijkgericht aangevuld. Dit betreft allereerst een beschrijving van
de taxatie-instructies van de 4 grote erfpachtgemeenten (paragraaf 9.7.) en vervolgens een casus
waarin de prijzen van erfpachtrechten en eigendomsrechten met elkaar vergeleken worden
(paragraaf 9.8).
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9.2

Perceptie van het taxatievraagstuk bij erfpacht

Het taxatievraagstuk is eigenlijk altijd al een bijzonder onderdeel van de stedelijke erfpacht
geweest. Reeds bij de eerste voordracht van het erfpachtstelsel in Amsterdam kwamen de
gevolgen van de telkens terugkerende taxatie en canonaanpassing als bezwaren tegen stedelijke
erfpacht ter sprake363. Er werd echter maar een enkel woord aan gewijd.
Twee decennia later verscheen er daarover, ter gelegenheid van de introductie van nieuwe
Algemene Voorwaarden in Amsterdam in 1915, een positief gestemd artikel in het Jaarboekje van
de Vereeniging van Directeuren van Hypotheekbanken364. De redactie van dit jaarboek voegde
daar wel de opmerking aan toe, dat zij het niet noodzakelijkerwijs eens was met de inhoud van
het desbetreffende artikel. Daarbij werd in het bijzonder gewezen op de complexiteit van de
taxatie van erfpachtgrond: “Waar het taxeeren van onroerend goed in eigendom reeds zoo
moeielijk is, dat groote posten door twee of meer deskundigen worden beschouwd, die dan
gezamenlijk tot eene waardebepaling bij onderling overleg moeten zien te komen, en de bij
werkelijken verkoop gemaakte prijzen ten slotte belangrijk van de geschatte opbrengsten kunnen
afwijken, zal een juiste taxatie van erfpachtspercelen nog veel moeilijker zijn te verkrijgen”365.
Enkele decennia later, in 1951, merkte professor Delfgaauw over het taxatievraagstuk, dat bij de
opzegging van de erfpacht speelde maar ook bij de canonherziening aan het einde van het
erfpachttijdvak, het volgende op: “Intussen is het duidelijk, dat de deskundigen te hunner tijd
voor een fijnzinnig vraagstuk van waarde-toerekening zullen worden geplaatst, wanneer van hen
verlangd wordt, de waarde van een perceel te splitsen in grondwaarde en opstalwaarde”366.
Zelfs aan het begin van de jaren zeventig van de twintigste eeuw had het taxeren van
erfpachtgrond nog weinig in de belangstelling gestaan. In een polemiek over erfpacht tussen
Sijbrandij van het Grondbedrijf van Amsterdam en zelfstandig adviseur Blom, komt
laatstgenoemde pas tegen het einde van zijn slotstuk met de volgende constatering: “…Hiermee
komen we toe aan een heel belangrijk punt, nog niet eerder aangeroerd: en een punt waarop de
heer Sijbrandij het wellicht met mij eens zal zijn. Voor een redelijk erfpachtstelsel zullen wij in de
toekomst dringende behoefte hebben aan een ‘huurwaarde-taxatiestelsel’, opdat men beter
verband kan leggen tussen de canonlasten en de exploitatie-opbrengsten van de bebouwde
grond367.”
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In de jaren tachtig van de twintigste eeuw is er inmiddels meer ervaring opgedaan met de taxatie
van erfpachtgrond, met name uit hoofde van de canonherzieningen. In 1983 laat de Raad voor
Onroerende Zaken zich kritisch uit over de waardebepaling van grond door gemeenten.
Gemeenten zouden eenzijdig en volgens eigen normen de prijs van grond bepalen. Dit klemde te
meer indien in een gemeente vrijwel alle grond in overheidshanden is, aangezien dan de
vaststelling van grondwaarde en canon door het ontbreken van vergelijkingsmogelijkheden
slechts op arbitraire wijze zou kunnen geschieden368.
In het daarop volgende decennium hebben ook woningcorporaties op grote schaal ervaring met
de canonherzieningen opgedaan. De Kam van de Nationale Woningraad karakteriseert de
grondwaarde waarop de nieuwe canon of de verkoopprijs wordt gebaseerd, als een van de
“hardste noten die partijen in de onderhandelingen moeten kraken”. Ter verklaring wijst hij erop,
dat er geen algemeen erkende methode bestaat om de waarde van grond onder een bestaande
opstal vast te stellen: die grond komt immers niet als zodanig op de markt369.
Aanvullend merkt een senioradviseur van woningcorporaties dan ook op, “dat er in de praktijk
verschillende methodes circuleren om de nieuwe grondwaarde te bepalen. Dat kan bijvoorbeeld
door taxatie. Dat heeft als nadeel dat de verdeling van de waarde van de totale onroerende zaak
over grond en opstal iets arbitrairs heeft. De grondprijs kan ook worden bepaald door
vergelijking met nieuwbouwkavels. Het bedrag wordt dan vaak verlaagd met een afslag, omdat de
grond reeds een bestemming heeft. Het is ook mogelijk om de oorspronkelijke grondwaarde aan
te houden, of om een middeling te maken tussen de oorspronkelijke en de actuele
grondwaarde”370.
Een vastgoedadviseur als Rust doet hier zelfs nog een schepje bovenop. Volgens hem worden de
taxaties van panden op erfpacht in de praktijk op verschillende manieren benaderd. “De theorie
achter deze methodieken is dikwijls discutabel of ontbreekt geheel”. Bovendien zouden zij in de
praktijk leiden tot nodeloos gecompliceerde en onbegrijpelijke berekeningen371. Andere adviseurs
stellen het diplomatieker, maar bedoelen hetzelfde. “Het waarderen van erfpachtrechten waarop
zich opstallen bevinden is vaak lastig”, aldus Kraan en Tross van KPMG372.
Overigens weten ook gemeenten inmiddels dat de taxatie van erfpachtgrond geen sinecure is. Zo
is bijvoorbeeld in het rapport van de werkgroep erfpacht van de gemeente Utrecht het volgende
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te lezen. Taxaties ten behoeve van de bepaling van de grondwaarde zijn op twee tijdstippen
nodig: bij de 10-jaarlijkse herzieningen, alsmede bij de herzieningen op het einde van het tijdvak
van 50 jaar. Ten aanzien van de taxatiemethodiek gelden daarbij de volgende aandachtspunten:
taxaties zijn arbitrair en zullen door erfpachters aangevochten worden, taxaties kosten geld en de
taxatiemethodiek moet bij voorkeur helder zijn en door een ieder te begrijpen373.
De moeilijkheden ten spijt, blijft de behoefte aan inzicht in de marktwaarde van erfpachtgrond
bestaan, zowel bij erfpachters of hun belangenbehartigers, als bij de politieke voorstanders van
stedelijke erfpacht. Zo pleitte de Vereniging Eigen Huis een aantal jaren geleden voor een systeem
waarbij iedereen de werkelijke grondwaarde op kan zoeken, zodat duidelijk is hoe hoog de
erfpachtrekening zou worden. Tevens zou uitgerekend kunnen worden hoeveel lager een bod
zou moeten worden als de canon bijna afloopt374. Het initiatiefvoorstel “Op betere gronden” van
de gemeenteraadsfractie Den Haag van Groenlinks bevat een pleidooi van soortgelijke aard. Hier
wordt gepleit voor het zo goed mogelijk proberen vast te stellen van de feitelijke waarde van de grond,
teneinde daar dan een percentage op los te kunnen laten375.
Uit het voorgaande blijkt, dat het taxatievraagstuk bij erfpacht als lastig, moeilijk, niet
onomstreden en vooral heel erg belangrijk gepercipieerd wordt door betrokken partijen.
Belangrijk voor gemeenten, omdat het onlosmakelijk verbonden is met één van de twee
voornaamste motieven om een stelsel van stedelijke erfpacht aan te houden, namelijk de
grondwaardestijging aan de gemeenschap ten goede te laten komen. Belangrijk voor erfpachters,
omdat hun huisvestingslasten direct samenhangen met de hoogte van de waarde van de grond.
9.3

Waardebegrippen en benaderingswijzen.

Alvorens dieper op het specifieke taxatievraagstuk bij erfpachtrechten in te gaan, worden eerst
enkele waardebegrippen en de benaderingswijzen voor de waarde kort uiteengezet. Deze
begrippen zijn afkomstig uit de taxatieleer en zullen in latere paragrafen gehanteerd worden.
Tevens worden de desbetreffende begrippen in algemene zin alvast in verband gebracht met het
taxatievraagstuk bij erfpachtrechten, teneinde de toepasselijkheid ervan te beoordelen.
Het waardebegrip is in de taxatieleer een belangrijk uitgangspunt voor de taxatie. Het begrip
waarde kan namelijk op verschillende manieren worden gedefinieerd. Twee belangrijke
waardebegrippen zijn “marktwaarde” en “beleggingswaarde”. Het begrip marktwaarde wordt
door Ten Have gedefinieerd als “het verwachte bedrag dat op de dag van de taxatie wordt
overeengekomen voor een vastgoed tussen een willige koper en een willige verkoper die op een
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gepaste afstand van elkaar staan, na een behoorlijke marketing en waarbij de partijen met kennis,
voorzichtigheid en zonder dwang handelen”376. Volgens deze definitie zijn partijen vrij om een
transactie aan te gaan, hebben zij geen onderlinge relatie en beschikken ze voorts over alle
relevante kennis. De marktwaarde is te beschouwen als de consensus over de prijs, tussen vragers
en aanbieders op de markt, en voldoet daarmee aan het Pareto criterium.
Bij het begrip “beleggingswaarde” gaat het om de waarde die een specifieke investeerder,
subjectief, aan zijn investering toekent. De consensus in de markt over de prijs speelt bij dit
waardebegrip in principe geen rol, het betreft een waarde waarbij de omstandigheden van partijen
een rol kunnen spelen. De beleggingswaarde wordt gedefinieerd als de maximale biedprijs van
een individuele koper of de minimale laatprijs van een individuele verkoper die rekening houdt
met alle informatie en daarmee tot de meest relevante prijs komt377.
In de internationale literatuur over de taxatieleer worden overigens verschillende benamingen
gehanteerd. Bij Lusht gaat het om de definities van “market value” respectievelijk “investment
value”378.
Met betrekking tot taxaties in het geval van erfpacht kan nu de vraag gesteld worden in hoeverre
er eigenlijk echt voldaan wordt aan de definitie van marktwaarde. Aangezien de taxaties van de
marktwaarde van de bebouwde grond bij heruitgifte het meest in de belangstelling staan, zal de
vraag specifiek op deze situatie betrekking hebben.
Bij de taxatie ten behoeve van heruitgifte wordt volgens mij op twee punten niet aan de definitie
van marktwaarde voldaan. Allereerst betreft dit de vereiste afwezigheid van dwang bij het
handelen. Vanwege de gebondenheid van de erfpachter aan zijn onroerende zaak zal, zeker waar
het om een particuliere woningbezitter gaat, bij hem namelijk sprake zijn van een zekere dwang
om tot overeenstemming te komen. In de zaak van de Vereniging Erfpachters De Paasberg en de
Vereniging Erfpachters Alteveer tegen de gemeente Arnhem, inzake een waarderingsmaatstaf
voor de grond, nam de rechtbank Arnhem eenzelfde standpunt in. “De erfpachters hebben in
feite geen vrije keuze tussen ontruiming van het perceel bij einde van de erfpacht enerzijds en
verlenging van de erfpacht of verwerving van het perceel anderzijds. Gezien de band van de
erfpachters met hun woonhuizen zullen zij kiezen voor óf verlenging van de erfpacht óf
verwerving van de grond”, aldus de rechtbank Arnhem379.
Ten tweede betreft dit de vereiste kennis waarmee partijen handelen. Namens de gemeente zal de
vaststelling van de waarde door ter zake deskundige medewerkers verricht worden. Bij
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erfpachters zal de kennis omtrent het taxatievraagstuk, de relevante erfpachtbepalingen en de
samenhang daartussen, veel minder ontwikkeld zijn of zelfs helemaal afwezig. Het feit dat in de
markt onvoldoende onderscheid tussen erfpacht en eigendom gemaakt wordt, is hiervoor
illustratief380.
Aangezien bij heruitgifte niet volledig aan de genoemde definitie van marktwaarde wordt voldaan,
is er bij de waardering op dat moment sprake van een pseudo-marktwaarde. Bij heruitgifte is
namelijk sprake van een monopsonie, waarbij de erfpachter als enige vrager tegenover de
gemeente als enige aanbieder staat. De gemeente treedt op als investeerder, en de blote eigendom
van de grond is de investering. De waarde van deze investering wordt berekend als de contante
waarde van alle toekomstige canonontvangsten. Het feit dat hierbij de hoogte van de canon
eenzijdig door de gemeente als monopolist wordt vastgesteld, is er evenwel bepalend voor dat er
sprake is van een pseudo-marktwaarde. Het doet er hierbij niet toe, of de gemeente de canon in
bepaalde gebieden voor bepaalde categorieën erfpachters anders vaststelt381.
De relevantie van het waardebegrip beleggingswaarde blijkt eveneens uit de feitelijke praktijk van
bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. Tot enkele jaren geleden werd bij afkoop van canons een
afkoopsom gevraagd – en gekregen! – die boven de grondwaarde uitkwam. Inmiddels is men
weliswaar op deze werkwijze teruggekomen, maar nog altijd wordt een afkoopsom berekend die
te hoog is. Immers, voor de afkoop van de canon voor vijftig jaar dient de grondwaarde betaald
te worden382. Echter, volgens de theorie correspondeert de grondwaarde met een situatie waarbij
de canon voor altijd en niet slechts voor vijftig jaar wordt afgekocht. Mijns inziens huldigde de
rechtbank Amsterdam dan ook onterecht de opvatting, dat uit het enkele gegeven dat een groot
gedeelte van de Amsterdamse grondmarkt door de gemeente in erfpacht is uitgegeven, en dat
daarmee de gemeente buiten twijfel een dominante positie heeft, niet onmiddellijk volgt dat de
gemeente misbruik van deze positie zou maken383.
In de praktijk wordt overigens veelal aan de hierboven beschreven definitiekwestie voorbijgegaan,
en wordt er slechts gesproken over de actuele grondwaarde, waarmee bedoeld wordt de marktwaarde
van de grond.
Een ander aspect betreft de benaderingswijze voor de waarde. Er worden in de taxatieleer drie
benaderingswijzen voor de waarde onderscheiden384. Dit zijn de comparatieve benadering, de
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kostenbenadering en de inkomstenbenadering. In de praktijk is meestal sprake van mengvormen.
Zo zal een methode om de marktwaarde te bepalen altijd comparatieve elementen bevatten.
Bij de comparatieve benadering, of marktvergelijking, worden in de markt gerealiseerde
transacties, ook wel referentietransacties genoemd, vergeleken met het vastgoedobject dat
getaxeerd wordt. Voor zover mogelijk worden daarbij verschillen in bijvoorbeeld de
omgevingsfactoren, objectkenmerken of transactiedata tussen de referentietransacties en het te
taxeren vastgoedobject in de te taxeren waarde gecorrigeerd. Het kadaster is bijvoorbeeld een
belangrijke bron voor gegevens over onroerend goed transacties.
De kostenbenadering voor de waarde is gebaseerd op twee veronderstellingen. De eerste is, dat
een koper nooit méér voor een goed zal willen betalen dan de kosten die hij zou moeten maken
om eenzelfde goed te produceren. Een tweede veronderstelling is, dat een verkoper nooit met
een opbrengst genoegen zal nemen die lager ligt dan de kosten die hij er zelf voor gemaakt heeft.
Op grond hiervan kunnen de kosten als uitgangspunt voor de waarde gehanteerd worden. De
relatie tussen kosten en marktwaarde is echter minder sterk dan in het geval van de comparatieve
benadering.
De inkomstenbenadering gaat er vanuit, dat de waarde van een investering gelijk is aan de
contante waarde van alle toekomstige opbrengsten die met die investering verkregen kan worden.
Alle drie de benaderingswijzen hebben in principe relevantie bij de taxatie van erfpachtrechten.
Het hangt van de specifieke omstandigheden af welke benaderingswijze het meest zinvol is.
9.4

Tijdstippen en doelen van taxaties

Wanneer er gesproken wordt over “de taxatie van een erfpachtperceel”, dan is het van belang te
bepalen wat hieronder precies verstaan dient te worden. Immers, het taxeren van
erfpachtpercelen kan op verschillende tijdstippen en voor verschillende doeleinden gebeuren. De
voornaamste tijdstippen en doelen zijn:
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Tabel 9.1. Taxatietijdstippen en taxatiedoelen bij erfpachtrechten
Tijdstip

Doel van de taxatie

Taxatie uit hoofde van:

Eerste uitgifte van de grond

Marktwaarde van de onbebouwde
grond
Marktwaarde van het erfpachtrecht
(grond plus opstal)

Bepaling uitgifteprijs en hoogte van
de canon
a) Koop / verkoop transactie of
b) Waardering in het kader van de
jaarrekening
c) Onteigening erfpachtrecht
WOZ waarde

Gedurende de looptijd van het
erfpachtrecht
Gedurende de looptijd van het
erfpachtrecht
Gedurende de looptijd van het
erfpachtrecht

Marktwaarde van de volle en
onbezwaarde eigendom
Marktwaarde van de bebouwde grond

Conversie van een erfpachtrecht

Waarde
van
de
erfpachtverplichtingen

Verlenging van de overeenkomst
(heruitgifte of herziening)
Beëindiging
van
het
erfpachtrecht

Marktwaarde van de bebouwde grond
Marktwaarde van de opstal

resterende

Aanpassing canon in verband met
een
bestemmingsof
bebouwingswijziging
Conversie van een erfpachtrecht
onder een tijdelijk of voortdurend
stelsel
in
een
eeuwigdurend
erfpachtrecht danwel in eigendom
Bepaling van de nieuwe hoogte van
de canon
Vaststelling van de opstalvergoeding

Enige toelichting per taxatiemoment is hier op z’n plaats. De eerste gronduitgifte wordt meestal
voorafgegaan door onteigening van agrarische grond. Daarbij behoort conform de
Onteigeningswet aan de bestaande eigenaren van de grond een schadeloosstelling toegekend te
worden, die een volledige vergoeding voor alle schade vormt die hij door het verlies van de zaak
leidt385. De marktwaarde van de grond is dus leidend bij onteigening.
Is de erfpachtovereenkomst eenmaal tot stand gekomen, dan zijn er verschillende doelen te
onderkennen voor de waardering van het erfpachtrecht. Zo kan het doel zijn het vaststellen van
de marktwaarde in verband met een koop- of verkooptransactie. Daarbij zullen koper of
verkoper al dan niet expliciet rekening willen houden met de invloed die het bestaande
erfpachtrecht heeft op de waarde. Een ander doel kan zijn het vaststellen van de marktwaarde
van het erfpachtrecht op grond van voorschriften voor de jaarverslaggeving, zoals dat
bijvoorbeeld bij beursgenoteerde onroerend goed beleggingsinstellingen het geval is. Weer een
andere mogelijkheid is, dat er gewaardeerd dient te worden in het kader van een onteigening. De
onteigening kan overigens betrekking hebben op het erfpachtrecht, maar ook op de combinatie
van erfpachtrecht en blote eigendom.
Een bestemmings- of bebouwingswijziging kan reden voor een taxatie van de bebouwde grond
zijn gedurende de looptijd van de overeenkomst, aangezien de opbrengsten die op de grond
verkregen kunnen worden dan wijzigen, en daarmee de waarde van de grond.
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Een ander taxatiemoment gedurende de looptijd ontstaat wanneer gebruik gemaakt wordt van
een eventuele mogelijkheid tot conversie van het erfpachtrecht. Dit kan twee vormen aannemen.
De eerste is, dat een erfpachtrecht onder een tijdelijk of voortdurend stelsel wordt omgezet naar
een eeuwigdurend erfpachtrecht, de tweede betreft omzetting van het erfpachtrecht naar
eigendom. Veelal zijn er op dat moment al canonverplichtingen voldaan, zodat het
waarderingsvraagstuk zich toespitst op de bepaling van de waarde van de nog openstaande
verplichtingen.
Een volgend taxatiemoment is dat bij verlenging, via heruitgifte of herziening, van het
erfpachtrecht. Het doel van deze taxatie is het vaststellen van de marktwaarde van de bebouwde
grond in verband met een actualisering van de hoogte van de canon en/of vaststelling van de
nieuwe afkoopsom. Eerder in dit hoofdstuk is reeds aan de orde gekomen, dat hierbij vaak sprake
is van een stijging van de canon met enkele honderden procenten.
Tegen het einde van erfpachtovereenkomst kan zich overigens ook de situatie voordoen, dat deze
daadwerkelijk beëindigd, en dus niet verlengd wordt. Hiervoor dient de overeenkomst altijd
opgezegd te worden. Bij tijdelijke erfpachtovereenkomst kan dit tegen het einde van de periode
waarvoor ze is aangegaan. Bij erfpachtovereenkomsten die onder het voortdurende regime vallen,
kan de erfpacht opgezegd worden tegen het einde van het lopende tijdvak indien geen
overeenstemming bereikt wordt over eventuele nieuwe Algemene Voorwaarden.
Het eindigen van de overeenkomst doet de vraag rijzen wat de positie van erfpachter en
erfverpachter is ten aanzien van de op de grond gestichte opstallen. In principe zou de
erfverpachter na het einde van de erfpachtovereenkomst weer de vrije beschikking over de grond
willen krijgen. De erfpachter heeft echter in de opstallen geïnvesteerd en zal daarvoor
gecompenseerd willen worden alvorens er afstand van te doen. De opstalvergoeding verschaft
hierin de nodige waarborg. Dit is, zeker niet in de laatste plaats, ook van belang voor de
financieringsmogelijkheden voor de opstal. Ontbreekt een opstalvergoeding, dan worden de
mogelijkheden voor hypotheeknemers beperkt om de opstal als zekerheid tegenover een lening te
aanvaarden.
Tegenwoordig is de opstalvergoeding wettelijk geregeld in art. 5:99 BW. Hierin wordt bepaald,
dat indien het beëindigen van de overeenkomst niet door de erfpachter geschiedt en indien de
opstallen woningen betreffen, de erfpachter altijd recht heeft op vergoeding van de waarde van
de opstallen.
9.5

Verschil tussen waarde volle eigendom en waarde erfpachtrecht.

Ten aanzien van de berekening van de schadeloosstelling bij de onteigening van een
erfpachtrecht, werd in 1919 door een promovendus expliciet gesteld, dat “zakelijk recht en bloote
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eigendom te zamen weder moeten opleveren de waarde van den volle eigendom. Niet meer en
niet minder”386. Uiteraard volgt hieruit, dat het verschil tussen de waarde van de volle eigendom
en de waarde van het erfpachtrecht gelijk is aan de waarde van de blote eigendom. Dit is een
eenvoudige theoretische benadering, die echter in de praktijk niet altijd opgaat. Immers, in de
markt wordt veelal nauwelijks onderscheid gemaakt tussen de waarde van de volle eigendom en
de waarde van het erfpachtrecht.
Een eerste auteur die specifiek de taxatie van erfpachtrechten behandelde, Hofman, merkte
hierover reeds in 1920 het volgende op. De grondsituatie, eigendom of erfpacht, moest wel van
invloed zijn op de waarde van het geheel van grond en opstal. Hij constateerde, dat “…het
groote verschil tusschen den onaanvechtbare eeuwigdurenden eigendom, zoowel van den opstal
als van den grond, waarop deze is gebouwd, en het vooruitzicht, dat het na een – zij het ook
lange – reeks van jaren zal afhangen van de al of niet coulante medewerking van anderen, of – en
zoo ja, op welke voorwaarden – de opstal nog in eigen gebruik mag blijven, ook zou behooren te
leiden tot verschil in waardering of aankoopwaarde.” Hofman had toen al gelijk, en ook nu nog.
In zijn perceptie was het publiek namelijk steeds minder verschil gaan maken tussen de waarde
van gebouwen op grond in eigendom en die van gebouwen op erfpachtgrond. Tegelijkertijd wees
een van de belangrijkste motieven voor het hanteren van het erfpachtstelsel, het aan de
gemeenschap ten goede laten komen van de waardestijging, er toch duidelijk op dat de
toekomstige voordelen uit het bezit van een onroerende zaak voor een erfpachter niet gelijk was
aan dat van de eigenaar van grond en opstal. Als voornaamste oorzaken voor het in praktische
zin uitblijven van waarderingsverschillen noemt Hofman de heersende woningnood en de langer
dan een mensenleven lopende termijn van de erfpachtcontracten387.
Bijna een eeuw later kan geconstateerd worden dat in het uitblijven van waarderingsverschillen in
de praktijk weinig verandering is gekomen. Ten Have stelt hierover, dat “in de praktijk kopers en
verkopers van vastgoedobjecten belast met het recht van erfpacht ogenschijnlijk laat of in het
geheel niet op het recht van erfpacht reageren”388. Volgens hem ligt dat in de professionele markt
iets genuanceerder. En hoewel consumenten er ogenschijnlijk geen rekening mee houden is het
ook waar, dat eigendom veelal boven erfpacht wordt geprefereerd.
Recentelijk hebben ook andere auteurs er op gewezen, dat de markt onvoldoende de gevolgen
van erfpacht onderkent. Kopers van kantoorgebouwen gaan er vaak vanuit dat indien de canons
voor een bepaalde periode zijn afgekocht, de waarde van het erfpachtrecht nagenoeg gelijk is aan
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die van het object op eigen grond. Met de gevolgen van een canonherziening tegen een hogere
grondwaarde in de toekomst wordt onvoldoende rekening gehouden389.
Hofman legt in zijn artikel overigens een interessante relatie tussen het gedrag van marktpartijen
op de onroerend goed markt en de complexiteit van het taxatievraagstuk bij erfpacht. Het
uitblijven van de waarderingsverschillen tussen eigendom en erfpacht leidde er namelijk toe, dat
voor huizen op grond in tijdelijke erfpacht even grote hypotheken werden aangevraagd als voor
huizen op eigen grond. Hiertegen bestond bij de hypotheekbanken bezwaren. Het probleem was
nu echter, dat de taxateurs veelal de waarde comparatief benaderden. En waar het publiek in de
biedingen geen onderscheid maakte tussen eigendom en erfpacht, zo deden deze taxateurs dat
evenmin. Als financiers van het onroerend goed letten de hypotheekbanken echter meer op de
waarborgen die zij bij het uitzetten van kapitaal krijgen, en dus meer betekenis hechtten aan de
inkomstenbenadering van de waarde. Het was voor geldgevers een noodzakelijke maatregel van
zelfbehoud de taxateurs te controleren of de waardering afdoende was getoetst aan de theoretisch
gekapitaliseerde waarde van rechten en verplichtingen, die verschillend zijn tussen erfpacht en
eigendom390.
9.6

De inkomstenbenadering voor de taxatie van erfpachtrechten.

In de vorige paragraaf is uiteengezet, dat waarderingsverschillen tussen erfpacht en eigendom het
best tot uitdrukking komen bij de inkomstenbenadering voor de waarde. Het wekt dan ook
weinig verbazing dat in de literatuur over het taxatievraagstuk de aandacht overwegend op de
inkomstenbenadering gevestigd wordt. Overigens zullen voor de marktwaardering altijd
comparatieve elementen meegenomen moeten worden. Het is in het verleden zelfs wel eens
voorgekomen, dat een rechter juist vorderde dat de waarde van een erfpachtrecht comparatief
benaderd werd. Terecht oordeelde de Hoge Raad vervolgens echter wel, dat bij een dergelijke
benadering het vergelijkingsmateriaal toch ook weer gecorrigeerd diende te worden voor de
verschillen in resterende tijdsduur391. En dat betekende, dat er toch weer een beroep op de
inkomstenbenadering gedaan moest worden.
Voor de volledigheid wordt hier opgemerkt, dat de inkomstenbenadering niet uitsluitend geschikt
is voor de waardering van verhuurbaar onroerend goed. Ook voor de waardering van onroerend
goed van eigenaar-bewoners is deze benadering geschikt. De inkomsten betreffen namelijk de
kasstromen, oftewel de canons, die samenhangen met het erfpachtrecht.
In het navolgende worden de voornaamste theoretische beschouwingen inzake de
inkomstenbenadering voor de waardering van een erfpachtrecht nader uiteengezet.
389
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9.6.1 Waarde van een tijdelijke erfpachtrecht, volgens Hofman.
Hofman noemde in 1920 zijn uitwerking van het taxatievraagstuk gebaseerd op de
inkomstenbenadering een “theoretische taxatie” van een opstal op grond in tijdelijke erfpacht.
Het beginpunt vormde de vaststelling van de toekomstige kasstromen. Dit omvatte de normale
jaarlijkse netto huuropbrengsten en de toekomstige vergoeding voor de opstal. Met behulp van
rente-tafels konden deze toekomstige kasstromen tot contante waarden worden gekapitaliseerd.
Daarbij was hij overigens wel de mening toegedaan, dat naast deze theoretische taxatie het
oordeel van de praktijkgerichte taxateur bij de uiteindelijke bepaling van de waarde een rol bleef
spelen. Bij het bepalen van de rentevoet voor het verdisconteren van de toekomstige kasstromen
bleef de comparatieve benadering in zijn optiek van belang. Het was immers algemeen bekend,
dat grote winkelhuizen in de hoofdstraten werden verhuurd tegen een prijs die een veel lager
percentage van de waarde uitmaakte, dan dat de huur van weekwoningen in achterbuurten in
verhouding tot hun waarde stond392. Deze opvatting over de te hanteren rentevoet voor het
verdisconteren van de toekomstige kasstromen stemt overeen met het hanteren van het Netto
Aanvangsrendement als basis van de Pareto-optimale canon, zoals in hoofdstuk 3 uiteengezet.
Hofman onderkende, dat de waarde van de opstal tegen het einde van de contractstermijn een
punt van grote onzekerheid vormde. Voor jonge panden zouden de stichtingskosten als
veronderstelde vergoeding kunnen dienen. Echter, naarmate het einde van de erfpachttermijn
verder in de toekomst lag, was het moeilijker hierover een uitspraak te doen. Het was aan de ene
kant goed mogelijk dat de huurwaarde in de loop der tijd dusdanig zou zijn gestegen, dat de
opstal op een hogere waarde kon worden getaxeerd dan op zo’n moment de normale
stichtingskosten voor een soortgelijk pand zouden bedragen. Aan de andere kant zou alsdan ook
rekening gehouden moeten worden met een verhoging van de canon, die juist weer zou leiden tot
een lagere netto-huur. Hij meende dan ook, dat de “theoretische taxatie” vooral bij een
naderende afloop van het erfpachtscontract een nuttige dienst kon bewijzen ter vermijding van
het verstrekken van een te hoge hypotheek. Voor langer lopende contracten voorzag hij
voornamelijk toepassing als “proef op de som”393.
9.6.2 Waarde van het erfpachtrecht en grondwaarde, volgens Kruijt.
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw heeft Kruijt, vanuit academische optiek, de
inkomstenbenadering verder uitgewerkt. Hij hanteert daarbij als uitgangspunt de waarde van de
grond bij uitgifte en een vaste canon gebaseerd op diezelfde grondwaarde; dit levert volgens hem
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weinig stof voor discussie op394. De canon weerspiegelt namelijk de uitgifteprijs bij verkoop en de
hoogte van de canon komt min of meer overeen met de hoogte van de hypotheeklasten bij
aankoop van de grond. In mathematische vorm is de waarde van de onbebouwde grond bij eerste
uitgifte als volgt weer te geven:


(1)

G0  
t 1

Ot
(1  r )t

Uitgaande van een vaste canon, volgt hieruit de volgende relatie tussen canon en grondwaarde:
(2)

C = G0 * r

In (1) is de waarde van de grond op tijdstip t=0 (G0) gelijk aan de contante waarde van alle
toekomstige opbrengsten van de grond (Ot). Het contant maken geschiedt voor een oneindige
reeks opbrengsten tegen het intrestpercentage (r) voor de berekening van de canon.
In (2) wordt aangegeven, dat de canon (C) gelijk is aan de waarde van de grond op tijdstip t=0
(G0) vermenigvuldigd met het intrestpercentage (r) voor de berekening van de canon. Met deze
formules kan de waarde van het erfpachtrecht bij de eerste uitgifte als volgt worden
weergegeven395:
n

(3)

E0  
t 1

Ot  Ct
(1  r )t

In (3) wordt aangegeven, dat de kapitaalwaarde van het erfpachtrecht op tijdstip t=0 (E0) gelijk is
aan de contante waarde van de opbrengsten van de grond op tijdstip t (Ot) minus de canon op
hetzelfde tijdstip t (Ct). Het contant maken geschiedt voor een oneindige reeks netto opbrengsten
tegen het intrestpercentage (r) voor de berekening van de canon.
Na enig herschikken van de formule hanteert Kruijt de volgende formulering: de kapitaalwaarde
van het erfpachtrecht (Em) op tijdstip t=m in termen van de marktwaarde van een perceel bij
verkoop (G0) bij aanvang van het erfpachtrecht (t=0) is gelijk aan de contante waarde (op t=m)
van de te verwachten jaaropbrengsten (G0*(1+i)t+m*r), gedurende de resterende periode, minus de
contante waarde (op t=m) van de canons, gedurende de resterende periode. De opbrengsten
worden verondersteld te stijgen met i% per jaar. In formule:

394
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(4)

nm 
n m
G 0 *(1  i )t m * r 
1
Em   
  G0 * r * 
t
(1  r )
(1  r )t
t 1 
t 1


Hierbij dient het volgende opgemerkt te worden. Het begrip kapitaalwaarde zoals door Kruijt
gehanteerd, kan zowel betrekking hebben op de marktwaarde als de beleggingswaarde. Het
hangt er vanaf, of de ingevoerde variabelen, zoals de disconteringsvoet, comparatief bepaald
zijn. Is hiervan sprake, dan gaat het om de marktwaarde. Weerspiegelen de ingevoerde
variabelen echter de opvatting van een individuele koper c.q. verkoper, dan gaat het om de
beleggingswaarde.
Aan de hand van een voorbeeld waarbij verondersteld wordt dat er geen wijziging in het
grondprijsniveau optreedt, kan grafisch worden weergegeven hoe de waarde van het
erfpachtrecht steeds sneller afneemt naarmate het einde van de overeenkomst naderbij komt.
In het voorbeeld wordt uitgegaan van: G0 = 100.000, r = 0,08, i = 0,0 en n = 50.
Grafiek 9.1. Waarde van het erfpachtrecht volgens Kruijt.
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In de taxatieliteratuur is deze benadering inmiddels breed geaccepteerd. Het kan eveneens
teruggevonden worden in het rapport van de Gemeentebelastingen van Amsterdam396, en in Ten
Have397. Deze laatste stelt dat consumenten pas ongeveer tien jaar voor de expiratiedatum
rekening hoeven te houden met de verwachting dat de erfpacht beëindigd of aangepast wordt. De
consument rekent kennelijk alsof het recht van erfpacht wordt afgeschreven met een jaarlijkse
396
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annuïteit. In het begin is de invloed van de afschrijvingen nog gering, maar tegen het einde neemt
de invloed van de afschrijvingen aanzienlijk toe398. Het is in dit verband wel opmerkelijk te
constateren dat Ten Have er vanuit gaat dat een consument pas ongeveer tien jaar vóór de
expiratiedatum met een einde of aanpassing van het erfpachtrecht rekening hoeft te houden.
Breedveld legt de grens namelijk enkele jaren eerder, wanneer hij stelt dat in de markt de
negatieve invloed van het einde van het erfpachtrecht eerst significant is vanaf het 17e jaar voor
het jaar van de afloop399, hetgeen meer in lijn met de rekenkundige benadering van Kruijt is.
Omdat de kapitaalwaarde van het erfpachtrecht te beschouwen is als de contante waarde van de
te verwachten opbrengsten minus de contante waarde van de canons gedurende de resterende
periode, geldt tevens het volgende. Als de resterende periode oneindig is, zoals bij een
eeuwigdurende erfpacht het geval is, zal de waarde van het erfpachtrecht in principe
overeenkomen met de waarde van het eigendomsrecht. Immers, bij de volle eigendom heeft men
een in de tijd onbegrensd gebruiksrecht. Is de resterende periode eindig, zoals bij tijdelijke en
voortdurende erfpachten het geval is, dan zal de waarde van het erfpachtrecht per definitie lager
zijn dan de waarde bij volle eigendom400. Tenslotte is het gebruiksrecht in de tijd begrensd. Het
verschil in waardering tussen een in de tijd onbegrensd eigendomsrecht en een in de tijd begrensd
erfpachtrecht vormt de waarde van de blote eigendom.
9.6.3 De kapitaalscorrectie volgens Ten Have.
Ten Have verschaft nog een andere methode om bij de taxatie van een onroerende zaak rekening
te houden met het effect van erfpacht. Hij gaat daarbij uit van de waarde van de totale
onroerende zaak alsof het eigendom betreft. Vervolgens kan het effect van een canonbetalende
erfpacht hierop via een kapitaalscorrectie in mindering worden gebracht. De formule om deze
correctie te berekenen luidt als volgt401:
n

(5)

CWE  
t 1

n2
 1
C
(WG *(1  gs ) n 2 ) * ic 

*



(1  r )t  (1  r ) n t 1
(1  r )t


In (5) wordt de contante waarde van de lasten van het zakelijk genotrecht (CWE) voorgesteld als
de contante waarde van de canons (C) van het eerste tijdvak plus de contante waarde van de
canons van het volgende tijdvak. Het aantal termijnen van het eerste tijdvak is gelijk aan (n), het
aantal termijnen van het tweede tijdvak is gelijk aan (n2). Het contant maken geschiedt tegen het
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intrestpercentage (r). In het tweede tijdvak is de canon gelijk aan de oorspronkelijke grondwaarde
(WG), die alsdan procentueel gestegen is met (gs), vermenigvuldigd met het canonpercentage (ic).
Door toepassing van deze formule wordt steeds rekening gehouden met de invloed van het
erfpachteffect. Een moeilijkheid is hierbij, dat de hoogte van de canon na een herziening altijd
gebaseerd zal zijn op aannames.
9.6.4 Een handige vuistregel voor de taxatie van erfpachtrechten.
Hiervóór is uiteengezet, dat vanuit theoretisch oogpunt, de waarde van de volle eigendom gelijk
dient te zijn aan de waarde van het erfpachtrecht plus de waarde van de blote eigendom402. En
hoewel er in de markt onvoldoende onderscheid gemaakt wordt tussen de waarde van het
erfpachtrecht

en

de

waarde

van

de

volle

eigendom,

hebben

deskundigen

in

onteigeningsprocedures wel meer oog getoond voor de waarde van de blote eigendom. Zo kan
aan een ouder arrest van de Hoge Raad over de waardering van een erfpachtrecht in verband met
onteigening het volgende ontleend worden: “Bij de bepaling van de waarde van het
erfpachtsrecht hebben deskundigen allereerst de werkelijke waarde van het te onteigenen
benaderd volgens de methode van kapitalisatie van de getaxeerde bruto-huurwaarde, waarna zij
door aftrek van de waarde voor de blote eigendom, …, de waarde van het recht van erfpacht
stellen op het resterende verschil”

403

. Ook uit recentere jurisprudentie blijkt dat zowel

deskundigen als de Hoge Raad zelf, in geval van onteigening, zich laten leiden door het principe
dat de waarde van de volle eigendom gelijk is aan de waarde van het erfpachtrecht plus de waarde
van de blote eigendom. De waarde van de blote eigendom wordt daarbij becijferd als de contante
waarde van de canons plus de contante waarde van de volle eigendom na afloop van het
erfpachtrecht404.
Sinds enkele jaren wordt in de opleiding van makelaars van de Nederlandse Vereniging van
Makelaars (NVM) een vuistregel voor het taxeren van erfpachtrechten gepropageerd, gebaseerd
op datzelfde principe. De vuistregel luidt: “taxeer het totaal alsof op eigen grond en verminder dit
bedrag met de waarde van de blote eigendom. De waarde van de blote eigendom is daarbij gelijk
aan de contante waarde van de canons plus de contante waarde van de grondwaarde bij expiratie.
Corrigeer dit vervolgens voor courantheid405”. Door in eerste instantie uit te gaan van de waarde
van het totaal alsof op eigen grond kan in de meeste situaties gebruik worden gemaakt van de
comparatieve
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referentietransacties voor onroerend goed op eigen grond beschikbaar zijn. Vervolgens wordt op
de waarde voor de gehele onroerende zaak een aan de inkomstenbenadering ontleende waarde
voor de blote eigendom in mindering gebracht. Als laatste vindt een correctie plaats voor
courantheid, erfpacht is tenslotte minder gewild dan eigendom406. Bovendien wordt bij de
waardering van erfpacht niet volledig voldaan aan de definitie van marktwaarde, doordat
erfpachters onvoldoende geïnformeerd zijn en zich bovendien gebonden voelen aan de
onroerende zaak. De kracht van deze vuistregel is met name, dat vrijwel alle mogelijke varianten
in een taxatieberekening vervat kunnen worden. Dit kan met het volgende getallenvoorbeeld
(tabel 9.2.) verduidelijkt worden.
Tabel 9.2. Voorbeeld berekening waarde erfpachtrecht (toepassing vuistregel “taxeer het totaal alsof op eigen grond
en verminder dit met de waarde van de blote eigendom”).
algemeen

Canon-betalend

Afgekocht tot einde
tijdvak

Marktwaarde
totaal
(grond en opstal, bij volle
eigendom)
- waarvan: huidige waarde
opstal
- waarvan: huidige waarde
grond

Wt=Wo+Wg

50.000.000

50.000.000

Eeuwigdurend
afgekocht
50.000.000

Wo

37.500.000

37.500.000

37.500.000

Wg

12.500.000

12.500.000

12.500.000

Canonpercentage
Canon (vast)
Resterende looptijd
Verwachte inflatie en
verwachte grondwaardestijging
Disconteringsvoet

c%
C
n
i

5,0%
625.000
25 jaar
2,0%

n.v.t.
n.v.t.
25 jaar
2,0%

n.v.t.
n.v.t.
oneindig
n.v.t.

d

6,5%

6,5%

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Contante waarde canons

Contante waarde
toekomstige grondwaarde
grond
Waarde blote eigendom
Waarde erfpachtrecht

n

25

Ct
t
t 1 (1  d )

CWc  

Wg * (1  i )n
CWg 
(1  d )n

625.000

 (1, 065)
t 1

t

= 7.623.673
12.500.000 * (1, 02) 25
(1, 065) 25

12.500.000 * (1, 02) 25
(1, 065) 25

n.v.t.

Wb=CWc+CWg

= 4.778.237
12.401.910

= 4.778.237
4.778.237

n.v.t.

We=Wt-Wb

37.598.090

45.221.763

50.000.000

In de meeste gevallen zal deze berekeningswijze geen problemen opleveren, hoewel er wel enkele
bijzonderheden vermeldenswaardig zijn, zoals ook blijkt uit het arrest van de Hoge Raad in de
zaak van de Stichting Grondeigendom Amsterdam tegen de gemeente Amsterdam407. Zo kan het,
406
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allereerst, voorkomen dat sprake is van een canonbetalend eeuwigdurend erfpachtrecht, waarvan
de canon periodiek geïndexeerd wordt. Bij het contant maken van een oneindige stroom canons
die in de loop van de tijd toenemen, zal de waarde van de blote eigendom hoger dan de waarde
bij volle eigendom komen te liggen. De Hoge Raad heeft beslist, dat dit niet mogelijk zou moeten
zijn. Teneinde te voorkomen dat de waarde van de blote eigendom die van de volle eigendom zal
overstijgen zal hetzij de disconteringsvoet voor het contant maken zorgvuldig gekozen moeten
worden, danwel de termijn waarover contant gemaakt wordt ingekort moeten worden.
Ten tweede kan het voorkomen, dat de canon hoger dan marktconform is. De erfpachter betaalt
dan teveel, en in theorie zou de waarde van het erfpachtrecht zelfs negatief kunnen zijn. In deze
omstandigheid zou de waarde van blote eigendom boven de waarde van de volle eigendom
kunnen uitkomen. Volgens de Hoge Raad zou een dergelijke situatie uitzonderlijk zijn, maar nog
steeds geen afbreuk doen aan het principe dat de waarde van blote eigendom en de waarde van
het erfpachtrecht tezamen gelijk zijn aan de waarde van de volle eigendom.
9.6.5 Berekeningsvariabelen volgens Van Gool.
Daar waar in het werk van de auteurs die hiervóór behandeld zijn, de generieke modellering van
de inkomstenbenadering de boventoon voert, merkt Van Gool terecht op, dat juist ook de
verschillende bepalingen in de erfpachtconstructies consequenties voor de marktwaarde hebben.
Het gaat dan om verschillen op punten als408:


de duur van de erfpacht (tijdelijk, voortdurend, eeuwigdurend)



duur van de tijdelijke erfpacht of de lengte van de tijdvakken tussen de canonaanpassingen



de wijze waarop de canon wordt aangepast (bijvoorbeeld na vaststelling van de dan
geldende marktwaarde van de grond of door middel van indexatie van de oorspronkelijke
grondwaarde bij uitgifte, of enig ander systeem)



de mogelijkheid tot afkoop van de canon



de vergoeding voor de opstal aan het einde van de tijdelijke erfpacht



de vergoeding van bedrijfsschade bij tussentijdse beëindiging van de erfpacht en/of bij een
bestemmingswijziging



de mogelijkheid dat de canon tussentijds wordt bijgesteld bij een uitbreiding van de opstal,
een splitsing in appartementsrechten en/of een verandering van de bestemming (het
gebruik).

Deze punten zijn in feite te beschouwen als berekeningsvariabelen. Uit de eigen inventarisatie van
Algemene Voorwaarden, behandeld in het hoofdstuk “begripsafbakening”, is gebleken dat geen
408
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twee

algemene

voorwaarden

gelijk

zijn,
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de

berekeningsvariabelen voor de marktwaarderingen altijd onderlinge verschillen zullen voordoen.
Zo kan het ook gebeuren dat in één gebied verschillende erfpachtcontracten voorkomen. Dit
komt bijvoorbeeld voor als een gemeente nieuwe, andere Algemene Voorwaarden heeft
vastgesteld en erfpachters de mogelijkheid biedt hun oude contract om te zetten naar die nieuwe
voorwaarden. Sommige erfpachters zullen van een dergelijk aanbod gebruik maken, maar andere
weer niet. Wijkt bijvoorbeeld de indexeringsclausule in de nieuwe voorwaarden af van die van de
oude voorwaarden, dan kan hieruit een verschil in de waarde van de erfpachtrechten volgen, zelfs
als de percelen naast elkaar liggen409.
9.7

De waarde van bebouwde grond.

Vanaf het moment dat de in erfpacht uitgegeven grond eenmaal bebouwd is, is er bij het taxeren
geen directe marktvergelijking meer mogelijk. Een markt voor bebouwde grond bestaat immers
niet, en dus zal de waarde op een andere manier bepaald moeten worden. Met name bij
heruitgifte staat de waarde van de bebouwde grond centraal. Deze dient immers om de hoogte
van de canon opnieuw vast te stellen. Over de wijze waarop de waarde van de bebouwde grond
het beste bepaald kan worden lopen de meningen bij de theoretici echter sterk uiteen.
Kruijt c.s. stelt dat voor het bepalen van de grondwaarde van bestaand onroerend goed idealiter
gebruik wordt gemaakt van de residuele grondwaardemethode410. Dit behelst het waarderen van
de grond door uit te gaan van de waarde van grond plus opstallen en daarop in mindering te
brengen de waarde van de opstallen.
(6)

P 0  G 0  Ge0

(7)

P 0  G 0  Ge0  

n

t 1

Ort
G 0 *(1  xr )n Ge0 *(1  y  z )n


(1  rr )t
(1  rr )n
(1  rk )n

In (6) is weergegeven dat de totale vermogenswaarde van het onroerend goed (P0 ) gelijk is aan de
initiële vermogenswaarde van de grond (G0) plus de initiële vermogenswaarde van het gebouw
(Ge0). Dit is, zo wordt in (7) vervolgd, gelijk aan de contante waarde van de netto reële opbrengst
grond en gebouw in jaar t (Ort ) plus de contant gemaakte toekomstige waarde van de grond en de
contant gemaakte toekomstige waarde van het gebouw. De grond stijgt naar verwachting reëel
met (xr). De toekomstige waarde van het gebouw is gelijk aan de oorspronkelijke waarde van het
gebouw, de bouwkosten, te verhogen op grond van de nominale waardestijging (y) minus
afschrijving (z). De toekomstige netto reële opbrengst van grond en gebouw alsmede de
409
410
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toekomstige waarde van de grond worden contant gemaakt op basis van de reële
disconteringsvoet (rt), terwijl de toekomstige waarde van het gebouw contant gemaakt wordt op
basis van de nominale disconteringsvoet (rk). De exploitatieduur is (n) jaren.
Bij nieuwbouw tot enkele jaren oud kan voor de waarde van het gebouw de werkelijke kostprijs,
eventueel geïndexeerd, dienen. De vraag blijft natuurlijk of de waarde van het gebouw gebaseerd
op de contante waarde van alle toekomstige kasstromen zal afwijken van de kostprijs. Anders
wordt het voor oudere gebouwen. De waarde van oudere gebouwen is onderhevig aan
economische en technische slijtage. Als methode voor het berekenen van de actuele
vermogenswaarde van het gebouw dragen Kruijt c.s. de theoretische vermogenswaarde aan.
Hierbij is de waarde van het gebouw gelijk aan de contante waarde van de nog beschikbare
huisvestingsdiensten van een gebouw. Als handiger manier geldt het inschatten van de
toekomstige huisvestingsdiensten, waarbij verondersteld wordt dat die met een gelijkblijvend
percentage per jaar dalen. Hiermee wordt een verhouding tussen oud- en nieuwbouw verkregen.
Het gaat voorbij aan, bijvoorbeeld, verschillen in onderhoudssituaties. De opstallen worden
verondersteld homogeen van kwaliteit te zijn en in dezelfde mate aan slijtage onderhevig.
Kruijt krijgt in zijn opvatting tot op zekere hoogte bijval van Ten Have. Ook hij is van mening
dat voor recent gebouwd onroerend goed, tot maximaal tien jaar na de eerste oplevering, de
residuele grondwaardemethode voldoet om de waarde van de grond te bepalen411. Daarnaast zou
ook de grondquote op basis van de comparatieve methode kunnen worden toegepast. Echter, bij
bebouwing van meer dan tien jaar oud voldoet de residuele grondwaarde methode niet meer.
Methoden die dan wel in aanmerking komen zijn de forfaitaire methode, de verhoudingsmethode
en de restwaarde-opstalmethode.
De forfaitaire methode gaat uit van het vaststellen van een forfaitaire grondquote. Deze methode
wordt door de gemeente Den Haag gehanteerd, waarbij de forfaitaire grondquote op 55% is
gesteld.
De verhoudingsmethode gaat uit van een normale ontwikkeling van het vastgoedobject en zijn
omgeving en een constante grondquote gedurende de gehele looptijd van het erfpachtcontract.
Aldus kan de verhouding grond en opstal zoals bepaald bij de initiële uitgifte ook bij taxaties
gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede bij heruitgifte gehanteerd worden. Een
praktisch probleem is evenwel, dat de grondquote bij initiële uitgifte veelal niet meer bekend is;
de uitgifteprijzen zijn wellicht nog wel te achterhalen maar voor de stichtingskosten is dat
moeilijker.
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De restwaarde-opstalmethode is qua benaming anders doch qua werking hetzelfde als de
residuele grondwaarde methode voor oudere gebouwen volgens Kruijt: de waarde van de grond
is gelijk aan de waarde van het gehele onroerende goed minus de waarde van de opstallen. De
waarde van de opstallen wordt berekend als de huidige stichtingskosten van het gebouw die
vervolgens verlaagd wordt voor de invloed van technische en functionele veroudering.
Nu kent de residuele grondwaardemethode naast aanhangers ook critici. Zo wijst Lusht op een
conceptueel probleem van de residuele grondwaardemethode412. Hij geeft hiervoor een voorbeeld
waarbij de totale onroerend goed waarde (grond plus opstal) van twee identieke, naast elkaar
gelegen percelen van elkaar afwijken. Dit kan omdat de percelen verschillend bebouwd zijn. Het
is vervolgens geenszins verzekerd dat de totale onroerend goed waarden minus de waarden van
de opstallen identieke residuele grondwaarden als uitkomst hebben.
Een nog uitgesprokener criticus van de residuele grondwaardemethode is Rust wanneer hij over
de methode voor oudere bestaande bouw van Kruijt stelt dat de opstalwaarde “volgens een of
andere afschrijvings- c.q. verouderingscurve wordt berekend. Het zal duidelijk zijn dat elke
veroudering c.q. afschrijvingscurve arbitrair is en voor ieder gebouw in iedere staat
verschillend”413. Rust heeft feitelijk geen enkel vertrouwen in waarderingsmethoden die
uitsluitend zijn gericht op de bestaande opstal. Overigens verwijst hij ook Ten Have’s
grondquote-methode naar de prullenbak. Zo ziet hij problemen bij het vaststellen van het
grondwaardepercentage voor krotten c.q. panden met achterstallig onderhoud. Voorts werpt hij
de vraag op of bij verbetering van de locatie de waarde van de opstal toeneemt of dat het
grondwaardepercentage dan ook meteen wijzigt. Gelukkig komt Rust niet alleen met kritiek, maar
ook met een eigen visie op het vaststellen van de waarde van bebouwde grond. Hij beschouwt
slechts één methode als de juiste: “De grondwaarde van een bebouwde kavel is alleen te bepalen
via een onbebouwde kavel. Een bebouwde kavel heeft per definitie de waarde van zijn
tweelingbroer die onbebouwd is. Bij voorkeur ligt de tweeling op dezelfde locatie”. Rust gaat
voorbij aan de vereiste dat op de onbebouwde kavel eenzelfde bouwvolume als op de bebouwde
kavel gerealiseerd moet kunnen worden. Overigens blijkt uit het verdere betoog van Rust dat ook
bij deze invalshoek correcties toegepast kunnen worden. Dit kan het geval zijn als de
grondprijzen, die het vergelijkingsmateriaal voor de onbebouwde grond vormen, betrekking
hebben op percelen die qua locatie of sectoraal verschillend zijn.
De idee dat de waarde van de bebouwde grond hetzelfde is als de waarde van de onbebouwde
grond wordt op zijn beurt weer door Needham als absurditeit verworpen414. Om dit te illustreren
412
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geeft hij een eenvoudig voorbeeld. Stel dat er drie percelen grond naast elkaar gelegen zijn.
Perceel A en B zijn onbebouwd en perceel C is dertig jaar geleden met een woonhuis bebouwd.
De percelen worden als volgt op de markt aangeboden. Perceel A is te koop (de
eigendomsrechten kunnen verworven worden) onder voorwaarde dat het bebouwd wordt met
eenzelfde huis qua vloeroppervlakte, ontwerp, uitrustingsniveau etc als het woonhuis op perceel
C. Perceel B zal in erfpacht worden uitgegeven onder voorwaarde dat het bebouwd wordt met
eenzelfde huis qua vloeroppervlakte, ontwerp, uitrustingsniveau etc als het woonhuis op perceel
C. Perceel C, tenslotte, is reeds in erfpacht uitgegeven onder de voorwaarde dat de bestaande
bebouwing gehandhaafd blijft. Needham stelt nu dat van de onbebouwde percelen perceel A
boven perceel B zal worden geprefereerd door consumenten, en dat perceel B weer boven
perceel C geprefereerd zal worden. De verschillen in preferenties zullen zich ook vertalen in
verschillende waarden.
Recent heeft de rechtbank Arnhem zich achter de opvatting van Needham geschaard door te
stellen dat bij verkoop van de bebouwde grond aan de erfpachter er niet verondersteld mag
worden dat de grond onbebouwd is; onbebouwde grond heeft ceteris paribus meer waarde dan
bebouwde grond415.
Needham stelt, dat het waarderingsvraagstuk voor de bebouwde grond de wereld van
vastgoeddeskundigen in twee scheidt416. Uitgaande van de waarde voor het gehele object, zijnde
grond plus opstal, beschouwt de ene groep de waarde van de grond als residu en de andere groep
juist de waarde van de opstal als residu. Vanuit theoretisch oogpunt is dit weliswaar een terechte
waarneming, maar het is mijns inziens ook waar dat in de praktijk beide methoden, de residuele
grondwaarde en residuele opstalwaarde, complementair gehanteerd kunnen worden. Veel zal
afhangen van de informatie die de taxateur tot zijn beschikking heeft om zich een oordeel te
vormen over de waarde van de bebouwde grond.
9.8

Taxatie erfpachtrecht in de 4 grote erfpachtgemeenten.

9.8.1 Amsterdam.
Aan een recente studie naar de taxatie van erfpachtrechten bij heruitgifte in Amsterdam kan op
hoofdlijnen het volgende worden ontleend417. Ten behoeve van het opnieuw vaststellen van de
canon dient de waarde van de bebouwde grond vastgesteld te worden. Deze waarde wordt door
drie deskundigen vastgesteld: één namens de gemeente (gemeente-deskundige), één namens de
erfpachter (erfpachter-deskundige) en beiden benoemen een derde, onafhankelijke deskundige.
415
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In de praktijk taxeren de erfpachter-deskundigen, meestal makelaars, op basis van de
verhoudingsmethode, als volgt418:
(8)

WG  WT * g %

In (8) staat weergegeven, dat de erfpachter-deskundigen eerst de waarde van de totale onroerende
zaak (WT) taxeren en deze vervolgens met de grondquote (g%) vermenigvuldigen. Het resultaat is
de waarde van de bebouwde grond (WG). De achilleshiel hierbij is de gehanteerde grondquote.
Als referentiemateriaal hiervoor worden bekende schattingen, dus géén waargenomen transacties,
van historische en actuele grondquotes gehanteerd. Dit leidt tot een systematische fout; de
grondquote in iedere volgende taxatie is namelijk gebaseerd op een vorige taxatie. De grondquote
wordt bij deze werkwijze verondersteld in de loop der tijd ongewijzigd te blijven, maar in
werkelijkheid zal deze waarschijnlijk juist toenemen. Verder wordt bij de analyse van vergelijkbare
objecten onvoldoende rekening gehouden met de verschillen in de duur van het resterende
tijdvak. Evenwel wordt de methodiek van de deskundigen door erfpachters als transparant
ervaren419.
De gemeente-deskundige hanteert een de genormeerde residuele grondwaarde methode, voor
bestaande bouw gebeurt dit als volgt420:
(9)

WG  PG * m 2 * d

De waarde van de grond (WG) wordt berekend als het product van de grondprijs voor
nieuwbouw (PG), het oppervlakte (m2) en een depreciatie-factor teneinde te corrigeren voor het
feit dat er sprake is van onbebouwde grond.
De grondprijzen voor nieuwbouw (PG) worden residueel berekend en vervolgens – in de vorm
van bandbreedten - door de gemeente vastgesteld. Er zijn verschillende bandbreedtes van de
grondprijzen voor de verschillende soorten onroerend goed en de verschillende locaties binnen
de stad421. Deze worden jaarlijks in de Grondprijzenbrief gepubliceerd.
Afgaand op de studie van Van Veen, worden de oppervlaktes (m2) ontleend aan splitsingsakten.
De depreciatie bedraagt standaard 40% in het geval de bebouwing 10 jaar of ouder is (d=0,6) 422.
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Tabel 9.4. Getallenvoorbeeld berekening grondwaarde bij canonherziening in de gemeente Amsterdam.

(a) Methode erfpachter-deskundigen
WT
g%
WG

Waarde totale onroerende zaak (grond en opstal), comparatief bepaald
Grondquote
Waarde van de bebouwde grond

*

€ 280.000,22%
€ 61.600,-

(b) Methode gemeente-deskundige
PG
m2

Grondprijs per m2 voor onbebouwde grond, gebaseerd op Grondprijzenbrief
Oppervlakte van de onroerende zaak

d
WG

Depreciatie, vanwege de bebouwde staat
Waarde van de bebouwde grond

*
*

€ 950,110
€104.500,0,6
€ 62.700,-

In de praktijk blijken de erfpachter-deskundigen overwegend lagere waarden aan de bebouwde
grond toe te kennen dan de gemeente-deskundigen. Hierbij speelt mogelijk een rol, dat de
makelaars uit commercieel oogpunt hoge taxaties mijden; tenslotte is ‘de erfpachter van vandaag
de potentiële klant van morgen’423.
Als verbetering in de huidige Amsterdamse praktijk wordt door Van Veen de volgende werkwijze
voorgesteld: bereken de waarde van de bebouwde grond op basis van de WOZ-waarde voor het
totaal van grond en opstal, en vermenigvuldig dit met een grondquote. Deze laatste kan ontleend
worden aan de huidige methodiek voor het berekenen van de residuele grondwaarde zoals de
gemeente die hanteert424. De WOZ-waarde heeft betrekking op de waarde van het totaal van
grond en opstal; dit volgt uit art. 17 Wet WOZ. Hierin wordt de (WOZ-)waarde aangeduid als de
waarde die aan de onroerende zaak dient te worden toegekend, indien de volle en onbezwaarde
eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen425.
9.8.2 Rotterdam
In verband met de afschaffing van de erfpacht te Rotterdam is het waarderingsvraagstuk gericht
op de bepaling van de hoogte van de koopsom waartegen erfpachters de bebouwde grond in
eigendom kunnen verwerven. Hiervoor wordt de volgende methode gehanteerd426.
Als eerste stap wordt de marktwaarde van de woning met grond vastgesteld. Makelaars verrichten
hiervoor taxaties van gelijkwaardige woningen, referentiewoningen, en stellen zo de marktwaarde
van huis en grond per 1 januari 2003 vast. Hierop worden de stichtingskosten van de woning in
mindering gebracht. De berekening van de stichtingskosten betreft een herbouwwaarde
berekening, met genormeerde bedragen per m2 en de feitelijke woningoppervlaktes. Dan resteert
de grondwaarde.
423
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De volgende stap is het berekenen van de afkoopsom. Dit is in feite de bepaling van de waarde
van de blote eigendom van de grond, en geschiedt aan de hand van de drie onderdelen, als volgt.
De koopsom voor een canonbetalend erfpachtrecht bestaat uit (1) de contante waarde van de
resterende canons van het lopende 50-jarige tijdvak, (2) de contante waarde van de grondwaarde
na afloop van de 50-jaar periode, en (3) de contante waarde van de grondwaarde na afloop van
het erfpachtrecht (99 jaar). De toekomstige grondwaarde wordt in deze berekeningen niet
geïndexeerd doch gefixeerd per 1 januari 2003. Met dit laatste aspect van de berekening van de
afkoopsom wordt de toekomstige waardestijging van de grond al aan de erfpachter toegerekend
en is bedoeld als een positieve prikkel voor erfpachters om van de regeling gebruik te maken.
Is sprake van een erfpachtovereenkomst waarbij de canon voor 50 jaar is afgekocht, dan zijn
alleen de onderdelen (1) en (2) relevant; is de canon voor 99 jaar afgekocht dan is alleen
onderdeel (3) relevant.
Hierna staan, in een voorbeeld uitgewerkt, de berekeningen van de afkoopsommen, uitgaande
van de drie mogelijkheden zoals hiervóór beschreven. Het voorbeeld is geënt op de voorbeelden
die het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) verschaft. Echter, in afwijking van de
voorbeelden van het OBR zijn de transactiekosten in het onderstaande voorbeeld verder buiten
beschouwing gelaten.
Tabel 9.5. Getallenvoorbeeld berekening afkoopsom bij conversie naar eigendom in de gemeente Rotterdam.

(a) Basisgegevens (peildatum 1-1-2003):
Marktwaarde van totale onroerende zaak (grond + opstal), comparatief bepaald:
Stichtingskosten woning, genormeerde bouwkosten per m2 en feitelijke oppervlakte:
Grondwaarde van de woning, residueel bepaald:

€ 185.000,€ 145.000,€ 40.000,-

-

Periodieke vaste canon:
Disconteringsvoet voor contante waarde berekening:
Ingangsdatum contract:
Einddatum contract:
Resterend aantal jaren t/m einde 50-jaars periode (gerekend vanaf 1-1-2003):
Resterend aantal jaren t/m einde 99-jaars periode (gerekend vanaf 1-1-2003):

€

1.650,5,75%
1-1-1983
31-12-2081
30 jaar
79 jaar

(b) Berekening afkoopsommen, op basis van 3 verschillende uitgangspunten:
(1)
Canonbetalend contract
Contante waarde
resterende canons t/m
einde 50-jaars periode
Contante waarde
grondwaarde aan het
einde van de 50-jaars
periode
Contante waarde van de
grondwaarde na afloop
erfpachtcontract (99-jaars
periode)
Totale afkoopsom

30

CW  
t 1

CW 

(2)
Canon voor 50 jaar
afgekocht in 1983
n.v.t.

1.650
 23.332
(1, 0575)t

40.000
 7.475
(1, 0575)30

CW 

CW 

40.000
 483
(1, 0575)79

40.000
 483
(1, 0575)79

7.958
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n.v.t.

40.000
 7.475
(1, 0575)30

CW 

31.290

(3)
Canon voor 99 jaar
afgekocht in 1983
n.v.t.

CW 

40.000
 483
(1, 0575)79

483

9.8.3 Den Haag
In Den Haag is in 1987, naar aanleiding van eerste heruitgiftes van uit 1911 daterende
erfpachtsrechten, een taxatie-instructie opgesteld427. Op grond van proeftaxaties door zowel de
gemeente als externe deskundigen was gebleken, dat de waarde van de in erfpacht uitgegeven
(bebouwde) kavels circa 70-80% bedroeg van de waarde van vergelijkbare onbebouwde kavels.
Op grond van dit gegeven heeft de gemeenteraad van Den Haag een taxatie-instructie laten
opstellen waarbij als kernpunt geldt, dat de marktwaarde van de bebouwde kavels bij heruitgifte
niet meer dan 55% van de waarde van vergelijkbare bebouwde kavels mag bedragen. Impliciet
wordt daarbij uitgegaan van de volle en onbezwaarde eigendom van de kavels.
De taxatie-instructie behelst in het kort het volgende. Bij de taxatie ten behoeve van heruitgifte
wordt eerst getoetst of de waarde van de bebouwde grond hoger of lager is dan 55% van de
waarde van vergelijkbare onbebouwde grond.
Is de uitkomst hoger dan 55%, dan wordt de waarde van de bebouwde grond op 55% van de
waarde van een vergelijkbare onbebouwde kavel vastgesteld, met inachtneming van het volgende.
De waarde van de grond wordt residueel bepaald door de marktwaarde van het totale onroerend
goed, alsof in eigendom en bij normaal onderhoud, te verminderen met de herbouwwaarde van
de opstal. Volgens informatie van de gemeente Den Haag is in vrijwel alle gevallen sprake van
deze situatie428.
In sommige gevallen is de uitkomst echter wel lager dan 55%. In die gevallen wordt de waarde
van de bebouwde grond volgens een speciale formule bepaald, waarbij rekening wordt gehouden
met de resterende levensduur van het onroerend goed. De formule voor de grondwaarde ten
behoeve van heruitgifte luidt:
(10)

 G 
Grondwaarde  R  
  V  R 
G

B





In deze formule is R, de contant gemaakte restwaarde van de grond, als volgt gedefinieerd:
(11)

 G 
R  0, 75  
t 
 1, 05 

In formule (10) is R de contant gemaakte restwaarde van de grond, G is de grondwaarde in
onbebouwde staat, V is de onderhandse verkoopwaarde van het totale onroerend goed en B is de
herbouwwaarde van de opstal. De resterende levensduur wordt met t weergegeven.
Hierna wordt de systematiek voor de bepaling van de waarde van de bebouwde grond volgens de
taxatie-instructie van de gemeente Den Haag met behulp van een getallenvoorbeeld geïllustreerd.
427
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Het voorbeeld betreft uitsluitend de meest voorkomende variant, namelijk indien de
grondwaarde in bebouwde staat méér is dan de waarde van een vergelijkbare onbebouwde kavel.
Tabel 9.6. Getallenvoorbeeld berekening grondwaarde bij heruitgifte in de gemeente Den Haag.

(a) Basisgegevens:
V = Marktwaarde totale onroerende zaak (grond + opstal), comparatief bepaald
B = Herbouwwaarde van de opstal
G = Grondwaarde bebouwd, residueel bepaald

€280.000
€218.400
€ 61.600

(b) Toetsing aan 55%-regel::
Waarde van een vergelijkbare onbebouwde kavel

€100.000

55%-toets:

€61.600
>
€55.000
€55.000

Forfaitair vast te stellen grondwaarde:

9.8.4 Utrecht
In Utrecht wordt sinds 1989 grond in eeuwigdurende erfpacht uitgegeven. Daarvóór werd grond
in voortdurende erfpacht uitgegeven. Sinds 1989 wordt aan erfpachters onder het regime van de
voortdurende erfpacht de mogelijkheid geboden hun erfpachtrecht te converteren naar de
voorwaarden van 1989. In 2002 is de wijze waarop dit gebeurde geëvalueerd en zijn er voorstellen
voor wijzigingen in het conversiebeleid geformuleerd429.
De kern van het waarderingsvraagstuk in de conversieregeling is, tegen welke waarde de afkoop
van de resterende canonverplichting kan geschieden, teneinde de voortdurende erfpacht naar
eeuwigdurende erfpacht om te zetten. Als uitgangspunt wordt de waarde van de bebouwde grond
bepaald door de geactualiseerde WOZ-waarde van 1-1-1999 te vermenigvuldigen met een
grondquote. De actualisatie van de WOZ-waarde behelst het verwerken van de prijsstijging van
woningen tussen 1999 en het moment van taxatie, waarbij in het rapport voor 2002 met een
verhoging van 30% (ten opzichte van 1999) gerekend wordt. De aldus berekende waarde van de
bebouwde grond blijft vervolgens in de berekeningen gefixeerd430.
Als systematiek voor de berekening van de afkoopsom wordt een onderscheid gemaakt tussen
erfpachtrechten, die voor 50 jaar zijn afgekocht en erfpachtrechten op canonbasis. Voor de eerste
groep (canon voor 50 jaar afgekocht) is de berekening van de afkoopsom afhankelijk van het
moment van conversie. Wordt vóór 1 januari 2004 overgegaan tot conversie, dan wordt de
afkoopsom bepaald als de contante waarde van de (gefixeerde) grondwaarde op de einddatum
van het erfpachttijdvak en teruggerekend met een rente van 5%. Bij afkoop na 1 januari 2004,
doch uiterlijk op het einde van het 50-jarige tijdvak geldt dat de gefixeerde grondwaarde op de
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Rapport werkgroep erfpacht, gemeente Utrecht, gemeente Utrecht (Utrecht 2002)
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einddatum van het erfpachttijdvak verhoogd wordt met 2% per jaar en vervolgens teruggerekend
naar de afkoopdatum met een rente van 5%.
Voor de groep erfpachtrechten op canonbasis is de berekening vrijwel identiek. Het verschil is,
dat telkens aanvullend de contante waarde van de nog verschuldigde canonverplichtingen tot de
einddatum in de berekening van de afkoopsom wordt meegenomen. Vindt afkoop vóór 1 januari
2004 plaats, dan worden de resterende canons niet geïndexeerd. Dit gebeurt wel als de afkoop
plaatsvindt na 1 januari 2004. In beide gevallen wordt als disconteringsvoet voor het contant
maken 5% gehanteerd431.
Hierna wordt met een getallenvoorbeeld de verschillende afkoopberekeningen in verband met de
gekozen afkoopdatum geïllustreerd. Omwille van de eenvoud is het voorbeeld uitsluitend
uitgewerkt voor de situatie waarin de canons reeds voor 50 jaar afgekocht waren.
Tabel 9.7. Getallenvoorbeeld berekening afkoopsom bij conversie van een voortdurend erfpachtrecht naar een
eeuwigdurend erfpachtrecht in de gemeente Utrecht.
Afkoop per
1 januari 2003

Afkoop per
1 januari 2005

1-1-1983
31-12-2022
30
0,0%

1-1-1983
31-12-2022
28
2,0%

5,0%
€40.000

5,0%
€40.000 * (1,02)2 = € 41.616

€40.000 / (1,05)30

(€41.616*(1,02)28) / (1,05)28

= €9.255

= €18.483

(a) Basisgegevens:

Ingangsdatum contract
Einddatum 50-jarig afgekochte erfpachttijdvak
Resterend aantal jaren vanaf afkoopdatum
Veronderstelde gemiddelde jaarlijkse grondwaardestijging tot en met einddatum
Disconteringsvoet voor berekening CW
Grondwaarde op afkoopdatum (aanname)
(b) Berekening afkoopsom per afkoopdatum:

Afkoopsom

9.9

Praktijkcasus Dordrecht, Sterrenburg.

In het voorgaande zijn verschillende theoretische beschouwingen en opvattingen behandeld
inzake de taxatie van erfpachtpercelen. In deze paragraaf worden deze aangevuld met een
praktijkcasus. Met deze casus kan de waardering van erfpachtrechten onder normale
marktomstandigheden nader geïllustreerd en geanalyseerd worden. De casus is opgebouwd rond
147 woningen in de wijk Sterrenburg in Dordrecht.
De desbetreffende woningen zijn in de periode 1965-1969 gerealiseerd op grond in erfpacht.
Typisch voor de woningbouw uit deze periode, gaat het om strokenbouw op basis van hetzelfde
ontwerp per strook. De verschillende stroken bestaan wel weer uit verschillende ontwerpen.
431

Rapport werkgroep, gemeente Utrecht, p. 17-18
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Sinds 1980 hebben de bewoners van deze huizen de mogelijkheid gekregen om de blote
eigendom van de grond te kopen432. Tot en met 2006 hebben 133 van de 147 erfpachters van
deze mogelijkheid gebruik gemaakt, hetgeen de voorkeur van particuliere huizenbezitters voor
eigen grond illustreert. 14 erfpachtrechten zijn nog niet in eigendom omgezet. Derhalve zijn er
transactiegegevens over een periode van 26 jaar, voor (vrijwel) identieke woningen, zowel met
grond in erfpacht als eigen grond. In werkelijkheid bleken overigens de transactiegegevens pas
beschikbaar vanaf 1993, het eerste jaar van geautomatiseerde gegevensverwerking bij het
kadaster. In bijlage E zijn de transactiegegevens opgenomen.
Aangenomen mag worden, dat eventuele prijsverschillen met name verklaard kunnen worden uit
de grondsituatie, eigen grond of erfpacht. De locatiekarakteristieken van de woningen, zoals
bereikbaarheid, detailhandelsvoorzieningen in de omgeving, openbaar vervoer, etc., verschillen
onderling immers niet. De Algemene Voorwaarden zijn voor al deze woningen dezelfde. Het
betreft de Algemene Voorwaarden uit 1965. De erfpachtovereenkomsten kennen allemaal een
looptijd van 75 jaar en expireren derhalve in de periode 2040-2045. In de individuele akten is de
canonherzieningsbepaling opgenomen, dus niet in de Algemene Voorwaarden, die voorziet in
herziening daarvan eens per 10 jaar. Daarbij is sprake van de zogenaamde vergelijkingsbepaling,
waarbij de grondwaarde van dat moment wordt vastgesteld en vervolgens afgezet tegen de
grondwaarde die ten grondslag heeft gelegen aan de lopende canon. De berekeningssystematiek is
daarbij als volgt:

(12)

canonnieuw  canonoud *

grondwaardeh
grondwaardeh1

De nieuwe canon is gelijk aan de oude canon, vastgesteld bij de vorige herziening,
vermenigvuldigd met ratio van de grondwaarde op het moment van herziening (h) en de
grondwaarde op het moment van de vorige herziening (h-1).
Uiteraard kunnen verschillen tussen de woningen, zoals later aangebrachte dakkapellen of
gemoderniseerde keukens, wel leiden tot prijsverschillen. Echter, van dergelijke wijzigingen aan
de woningen is achteraf niet meer vast te stellen wanneer zij hebben plaatsgevonden: voordat of
nadat de blote eigendom van de grond verworven was. Bovendien kunnen dergelijke wijzigingen
zowel bij woningen op eigen grond als bij woningen op grond in erfpacht plaatsvinden.
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Verkoop blote eigendom 147 woningen in Sterrenburg I, nota B&W gemeente Dordrecht d.d. 2 januari 1980
(Dordrecht 1980).

162

De transactiegegevens geven aan, dat de prijzen van de erfpachtrechten lager liggen dan de
prijzen van de woningen op eigen grond. Het prijsverschil tussen erfpacht en eigen grond kan
verklaard worden met de prijzen van de blote eigendommen.
In grafiek 9.2. zijn de transactieprijzen per woning met een stip aangegeven, waarbij
onderscheiden worden de woningen op grond in erfpacht en de woningen op eigen grond. Voor
zowel de erfpachttransacties als de transacties met eigen grond zijn de vergelijkingen van de
enkelvoudige lineaire regressielijnen berekend. Hierin is de verkoopdatum als verklarende
variabele gehanteerd en de koopprijs van een woning als de te verklaren variabelen. Uit de grafiek
is immers op te maken, dat de koopprijs van de woningen als een functie van de tijd is te
beschouwen. Inzake de verklarende variabele wordt volledigheidshalve nog opgemerkt, dat ten
behoeve van de berekening van de regressievergelijkingen voor 1 januari 1993 het getal “1” is
gehanteerd, voor 2 januari 1993 het getal “2”, voor 1 januari 1994 het getal “366” enzovoort. De
vergelijkingen luiden als volgt:
(13)

Peigendom  2124,7 * t + 67160

(14)

Perfpacht  2084,1 * t + 46786

Deze lijnen hebben vrijwel dezelfde richtingscoëfficiënt, respectievelijk 2.124,7 en 2.084,1. De
koopprijzen van de woningen op eigen grond nemen een klein beetje sneller toe in de tijd, dan de
woningen op grond in erfpacht. Het verschil zou wellicht kunnen duiden op een divergentie in
koopprijzen als gevolg van het naderen van de herzieningsdatum van de canons. Deze
herzieningsdata liggen in de periode 2005-2009. Het verschil is evenwel erg klein en kan ook het
gevolg zijn van het feit dat er voor de analyse – noodgedwongen – gebruik is gemaakt van een
kleine data-set. Het verschil in de constanten, (67.160 - 46.786 =) 20.374, is opmerkelijk genoeg
vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs van de blote eigendommen (€ 21.821).
De gegevens en analyses duiden erop, dat de waarde van een woning op erfpachtgrond en de
waarde van de blote eigendom tezamen ongeveer de waarde van de woning op eigen grond
vormen. Helaas kan op basis van deze gegevens niet vastgesteld worden of er nog een correctie
voor courantheid in de prijzen van de woningen op erfpachtgrond is opgenomen. Het kan op
basis van deze gegevens ook niet uitgesloten worden.
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Grafiek 9.2. Koopprijzen van woningen in Sterrenburg te Dordrecht op grond in erfpacht en op eigen grond.

koopprijs per woning (Euro)

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
1-1-2006

1-1-2005

1-1-2004

1-1-2003

eigendom

1-1-2002

1-1-2001

1-1-2000

1-1-1999

1-1-1998

1-1-1997

1-1-1996

1-1-1995

1-1-1994

1-1-1993

erfpacht

datum

Ter verklaring dient erop gewezen worden, dat de situatie met betrekking tot erfpacht in
Sterrenburg een grote mate van transparantie heeft. Zo ontstond ten tijde van de eerste
herziening, periode 1975-1979, veel commotie over de hoogte van de nieuwe canons. Dit liep
zelfs zo hoog op dat een comité van verontruste erfpachters werd gevormd om de discussie met
de gemeente aan te gaan. Dit heeft tot veel publiciteit aanleiding gegeven en uiteindelijk is de
besluitvorming daaromtrent door de gemeente aan elke erfpachter verzonden. Naast de wijze van
herberekening van de canon betrof dit tevens de mededeling inzake de beleidswijziging op het
punt van verkoop van blote eigendommen van erfpachtpercelen voor woningbouw433. Aan
verkoop is vanaf dat moment medewerking verleend en wel tegen de grondwaarde van het
moment van aankoop. Daarnaast is het zo dat vanuit de gemeente bij elke aanzegging
canonherziening, de erfpachter wordt gewezen op de mogelijkheid de grond in eigendom te
verwerven.
Informatie terzake is voor burgers beschikbaar via de gemeentelijke website. Op deze site is
tevens een formulier te downloaden om een prijsopgave aan te vragen. Tevens is in Dordrecht bij
het notariaat en de makelaardij in voldoende mate bekend dat de gemeente medewerking verleent
aan verkoop blote eigendommen van woningpercelen. Uiteindelijk is dat al sinds 1979 gangbaar.
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Zie hiervoor: Erfpacht of verkoop van grond, voorstel B&W gemeente Dordrecht, d.d. 9 december 1968
(Dordrecht 1968), alsmede aanbiedingsbrieven inzake de blote eigendom van de gemeente Dordrecht.
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9.10 Samenvatting en conclusies
Het taxatievraagstuk is een bijzonder onderdeel van het functioneren van de stelsels van
stedelijke erfpacht. Een goede taxatie weerspiegelt de consensus van marktpartijen over de prijs
van het erfpachtrecht, en voldoet daarmee aan het Pareto criterium.
Het doel van de taxatie van een erfpachtrecht is in het algemeen het vaststellen van de
marktwaarde ervan. Echter, de toepasselijkheid van het begrip marktwaarde kan, met name bij
heruitgiften van tijdelijke erfpachten betwist worden. Erfpachters zullen dan namelijk enige
dwang ervaren om tot overeenstemming over de waarde te komen en voorts zullen zij minder
goed geïnformeerd zijn dan de specialisten van de gemeente. Er is in deze situatie ook geen
sprake van marktwerking maar van monopsonie omdat de erfpachter als enige vrager tegenover
de gemeente als enige aanbieder staat.
Deskundigen en rechters zijn het er over eens, dat de waarde van een erfpachtrecht plus de
waarde van de blote eigendom tezamen de waarde van de volle eigendom vormen. Eventueel kan
er nog sprake zijn van een correctie in verband met de incourantheid van het erfpachtrecht.
Volgens marktpartijen vindt de prijsvorming van erfpachtrechten niet overeenkomstig deze
principes plaats, en wordt de waarde van de blote eigendom in de markt veelal onderschat. Met
andere woorden, de heersende opvatting is, dat de waarde van een erfpachtrecht gelijkgesteld
wordt aan de waarde van een eigendomsrecht. Pas wanneer het einde van een tijdvak nadert, zou
in de markt op het aflopen van het erfpachtrecht gereageerd worden. De resultaten van een
kleine praktijkcasus bevestigen deze heersende opvatting echter niet. Er werd in de betreffende
casus wel degelijk een verschil aangetroffen tussen de prijzen van erfpachtrechten en de prijzen
van eigendomsrechten, waarbij het verschil overeenkwam met de prijs van de blote eigendom.
Echter, de casus is eigenlijk te beperkt om generieke uitspraken te doen en de
marktomstandigheden in Dordrecht kunnen afwijken van andere erfpachtgemeenten. Zo is
Amsterdam over het algemeen een verkopersmarkt, terwijl dat niet voor Dordrecht hoeft te
gelden. In een verkopersmarkt zullen waarschijnlijk de verschillen tussen de waarde van het
erfpachtrecht en de waarde van het eigendomsrecht eerder verdwijnen vanwege de gunstige
onderhandelingspositie van de verkopers.
Voor het berekenen van de waarde van het erfpachtrecht zijn de inkomstenbenadering en de
comparatieve benadering van de waarde het meest geëigend. Met name voor de cijfermatige
modellering van de canonregeling is de inkomstenbenadering van belang. Bij het invullen van de
parameters, zoals de disconteringsvoet voor het contant maken, ligt echter de comparatieve
benaderingswijze meer voor de hand. Immers zal de disconteringsvoet voor bijvoorbeeld winkels
op erfpachtgrond anders zijn dan de disconteringsvoet voor woningen op erfpachtgrond.
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Tot slot is er geen eenduidige theoretische methode om de waarde van de bebouwde grond vast
te stellen. Wel kunnen de beschikbare methoden, residuele grondwaarde en residuele
opstalwaarde, elkaar in de praktijk aanvullen.
Bij het opstellen van een goede taxatie, die aan het Pareto criterium voldoet, zal met
bovenstaande principes rekening gehouden moeten worden.
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10

Invloed houden op het gebruik van de grond.

10.1 Inleiding.
In dit hoofdstuk staat de vraag centraal: heeft stedelijke erfpacht nut bij het houden van invloed op het
gebruik van de grond? Voor de beantwoording van deze vraag wordt al snel de complexe relatie
tussen publiekrecht en privaatrecht aangeroerd434. Erfpacht behoort yot het privaatrecht, en
daarnaast bestaat het publiekrecht waarmee gemeenten verschillende mogelijkheden hebben om
greep op het grondgebruik te houden. In hoofdlijn bestaan er 3 verschillende opvattingen over de
wijze waarop privaat- en publiekrecht zich tot elkaar verhouden. Allereerst is er de gemene
rechtsleer, waarin het privaatrecht als het gemene recht wordt beschouwd en het publiekrecht als
uitzonderingsrecht. Ten tweede is er de zogenaamde tweewegenleer. Deze leer stelt, dat de
overheid in beginsel vrij is een verhouding publiekrechtelijk of privaatrechtelijk te regelen, tenzij
een wettelijke regeling de blijkbare bedoeling heeft voor een bepaalde materie een regeling te
treffen, waarvan de afwijking niet geoorloofd is. Als derde wordt de doorkruisingsleer
onderscheiden. Hierin ligt het primaat bij het publiekrecht en zal bij de toepassing van
privaatrecht bekeken moeten worden of dit niet leidt tot een onaanvaardbare doorkruising van de
publiekrechtelijke regeling.
Het nut van stedelijke erfpacht bij het houden van invloed op het gebruik van de grond wordt
vanuit een historisch perspectief nader onderzocht. Tevens zullen daarbij de 3 hierboven
beschreven opvattingen als leidraad dienen. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van
literatuur, wetgeving en jurisprudentie.
10.2 Stedelijke erfpacht en stadsuitbreiding.
Bij de stadsuitbreidingen aan het begin van de twintigste eeuw heeft stedelijke erfpacht wel een
zekere rol gespeeld, maar geen leidende. Dit heeft voornamelijk te maken met de invoering van
de Woningwet 1901. Hiermee voorzag de wetgever voor het eerst in een wettelijke regeling voor
de bemoeienis van gemeenten met de stadsuitbreiding.
10.2.1 Het publiekrecht voor de stadsuitbreiding: de Woningwet.
In de Woningwet waren in het bijzonder de artikelen 27 (bouwverbod) en artikel 28
(uitbreidingsplan) relevant. In het laatste artikel werd aan gemeenten met meer dan 10.000
inwoners, en aan snelgroeiende gemeenten, de plicht opgelegd om een uitbreidingsplan op te
stellen. In een dergelijk uitbreidingsplan wees de gemeente de grond aan, die in de naaste
toekomst voor de aanleg van straten, grachten en pleinen was bestemd435. Het uitbreidingsplan
434

Zie bijvoorbeeld: De Jong, Gemeentelijke gronduitgifte, p. 28-67, alsmede F.A.M.Stroink, Groei en bloei van
het bestuursrecht, (Den Haag 2006) p. 6-7.
435
Wet van 22 juni 1901, Staatsblad 1901, no.158, art. 28 lid 1
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werd als een leidraad beschouwd, aan de hand waarvan de gemeenteraad de voorstellen van
Burgemeester en Wethouders alsmede particuliere grondexploitanten kon beoordelen436.
Voor de handhaving van de feitelijke ruimtelijke ontwikkeling conform het uitbreidingsplan was
een gemeente in eerste instantie aangewezen op het instrument van het bouwverbod. Dit was in
artikel 27 nader uitgewerkt. Het verschafte een gemeente de mogelijkheid om in het belang van
stelselmatige bebouwing een verbod op bebouwing in te stellen op grond welke volgens het
uitbreidingsplan benodigd was voor de aanleg van een straat, gracht of plein437. In aanvulling
hierop kon een gemeente rooilijnvoorschriften geven438. Daarnaast kon gedreigd worden met
weigering van aansluiting op riolering, gas en water c.q. weigering van overpad of uitpad op
gemeentegrond439. In het rapport “Prae-adviezen over de vragen: Welke gedragslijn moet aan de
gemeenten worden aanbevolen in het belang van hare doelmatige uitbreiding?”, gedateerd 1908,
opperde Valckenier Kips, hoogleraar staats-, handels- en administratief recht, dat uitgifte van
grond in erfpacht dan ook beter zou zijn voor de handhaving van het uitbreidingsplan. Toch
voorzag hij geen grote rol voor erfpacht. Immers, gemeenten konden vanuit financieel oogpunt
niet alle bouwgrond opkopen en in erfpacht uitgeven. Hij zag dan ook meer heil in de verdere
ontwikkeling van het publiekrechterlijke instrumentarium terzake440.
In de praktijk bleek de opzet van de wettelijke regeling voor de stadsuitbreiding, zoals
omschreven in de artikelen 27 en 28 van de Woningwet, voor de nodige juridische disputen
tussen de verschillende partijen te zorgen. Genoemd kan worden een procedure waarin het ging
om een verschil van inzicht tussen de gemeente Enschede en Gedeputeerde Staten van Overijssel
enerzijds en belanghebbenden anderzijds over de vraag of een bouwverbod gelegd kon worden
op percelen die gelegen waren aan een bestaande straat, teneinde tot verbreding van die straat te
komen. In een andere procedure ging het om de vraag of het geoorloofd was een bouwverbod op
te leggen ten behoeve van een ceintuurweg die met “de volkshuisvesting” niets van doen had441.
De mogelijkheden voor gemeenten tot sturing van de ruimtelijke ontwikkeling werden dan ook
bij de wijziging van de Woningwet in 1921 aangepast. Een belangrijke wijziging betrof het
onderscheid dat in artikel 11 van het Woningbesluit gemaakt werd tussen grond die in de naaste
toekomst en grond die in de verdere toekomst voor bebouwing bestemd werd. Voor grond die in
de naaste toekomst bestemd werd voor bebouwing diende het uitbreidingsplan een volledig beeld
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A. van der Valk, De angel in het Nederlandse planningstelsel (Amsterdam 1988), p. 11
Wet van 22 juni 1901, Staatsblad 1901, no. 158, art. 27 lid 1
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H.J. Smidt, Uitbreidingsplan en bouwverbod (Haarlem 1912) p. 308
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A. van der Valk, De angel in het Nederlandse planningstelsel (Amsterdam 1988), p. 11
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H.J. Van Nieboer, J.H. Valckenier Kips en J.W.C. Tellegen, Prae-adviezen over de vragen : "welke
gedragslijn moet aan de gemeenten worden aanbevolen in het belang van hare doelmatige uitbreiding? : zijn er
wetszijzingen noodig om deze gedragslijn mogelijk te maken? : zoo ja, welke? (Den Haag 1908) p. 121.
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Smidt, Uitbreidingsplan, p. 3 en p. 24.
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te geven van de toekomstige aanleg van straten, pleinen, wegen en vaarten alsmede een
aanduiding van de aard van de bebouwing. Voor grond die in de verdere toekomst voor
bebouwing werd bestemd kon het uitbreidingsplan beperkt worden tot een schets van de
ontwikkeling van de gemeente442. Hiermee maakte de wetgever een onderscheid tussen een
detailplan, voor de nabije toekomst, en een geraamteplan, voor de verdere toekomst. Daarnaast
kregen gemeenten, in artikel 5 lid 2, de bevoegdheid om een bouwaanvraag te weigeren die
strijdig was met een goedgekeurd uitbreidingsplan443.
De feitelijke regeling bracht evenwel een aantal moeilijkheden met zich mee. Zo moest al in een
vroegtijdig stadium een grote mate van detaillering in het uitbreidingsplan voor de naaste
toekomst gemaakt worden, teneinde een bouwvergunning te kunnen verlenen. Zelfs bij een
kleine afwijking van de rooilijn van een concreet bouwplan ten opzichte van het uitbreidingsplan
was er sprake van strijdigheid met het uitbreidingsplan, en moest de bouwaanvraag geweigerd
worden444. Een moeilijkheid van een geheel andere orde was het gegeven, dat bij het opstellen
van een uitbreidingsplan de gemeentegrenzen een ongewenste randvoorwaarde bleken. Immers,
het was niet ongebruikelijk, dat uitbreiding van de stad buiten de gemeentegrens beoogd werd445.
Eerst bij de volgende wijziging van de Woningwet, in 1931, kwamen een aantal vereisten ten
aanzien van het uitbreidingsplan-in-hoofdlijn te vervallen. Het betrof onder andere
administratieve verplichtingen zoals het bijhouden van perceelskaarten en lijsten van eigenaren.
10.2.2Het privaatrecht naast het publiekrecht bij stadsuitbreiding.
De diverse moeilijkheden bij de initiële ontwikkeling van het publiekrechterlijke instrumentarium
voor de stadsuitbreiding, door middel van de Woningwet, bracht veel gemeenten ertoe hun
stadsuitbreiding met behulp van het privaatrecht gestalte te geven. Daarmee onttrokken ze
bovendien de stadsuitbreiding aan het toezicht van de provincie. In plaats van of in aanvulling op
het uitbreidingsplan en het bouwverbod werd er gebruik gemaakt van erfdienstbaarheden,
beperkende bepalingen bij verkoop van grond alsmede erfpachtvoorwaarden446. De rijksoverheid,
juist bezig met de ontwikkeling van het publiekrechtelijke instrumentarium voor de ruimtelijke
ontwikkeling, stond niet positief tegenover het gebruik van het privaatrecht door gemeenten.
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Besluit van 20 april 1921, Staatsblad 1921, no. 679, art. 11
Wet van 2 mei 1921, Staatsblad 1921, no. 705, art. 5 lid 2
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G.G. Pekelharing, “Artikel 11 van het Woningbesluit”, Tijdschrift voor Stedebouw en Volkshuisvesting 6
(Amsterdam 1925) p. 12.
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D. Hudig, “Het uitbreidingsplan van Utrecht”, Tijdschrift voor Stedebouw en Volkshuisvesting 6 (Amsterdam
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Immers, de publiekrechtelijke regeling voorzag in bezwaarprocedures, waarmee derden voor hun
belangen konden waken447.
Teneinde de toepassing van privaatrechtelijke middelen bij stadsuitbreiding te ontmoedigen,
richtte de rijksoverheid zich in 1932 door middel van een circulaire tot de Colleges van
Gedeputeerde Staten. De kern van het betoog luidt: “Regeling langs privaatrechtelijken weg van
hetgeen krachtens de wet publiekrechtelijk geregeld moet worden, is in strijd met de wet, en doet
te kort aan de waarborgen, welke de wet aan derden geeft. Zij is ook bedenkelijk, omdat daarbij
publieke belangen tot onderwerp van koophandel worden gemaakt, waarbij bijv. de belangen van
de volkshuisvesting op meer dan ééne wijze in het gedrang komen”448.
Het regeringsstandpunt blijkt eveneens uit Kroonjurisprudentie uit dezelfde tijd. Zo werd bij
Koninklijk Besluit van 7 juli 1932 de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van Noord Holland
van het raadsbesluit van de gemeenteraad van Amsterdam gedeeltelijk vernietigd449. De gemeente
had een perceel grond verkocht met inzake de te stichten bebouwing, dat buiten de volgens
wettelijke voorschriften vereiste vergunning, tevens de schriftelijke goedkeuring van
burgemeester en wethouders moest worden verkregen. Het gegeven dat er aanvullende
toestemming van burgemeester en wethouders benodigd was, werd uiteraard al als strijdig met de
wet, in het bijzonder artikel 6 lid 1 van de Woningwet beschouwd. Bovendien ontbraken bij de
door de gemeente beoogde goedkeuringsprocedure de waarborgen voor belanghebbenden om
bezwaar aan te tekenen. Dat het de rijksoverheid met laatstgenoemde waarborgen menens was,
moge blijken uit het Koninklijk Besluit van 13 februari 1933450. Dit betrof de vernietiging van een
besluit van de gemeenteraad van Rockanje, waarbij vergunning was verleend aan een ondernemer
om straten aan te leggen in een gebied zonder dat daarvoor een uitbreidingsplan was vastgesteld.
Het was de bedoeling dat de percelen aan deze straten woningbouw zou plaatsvinden.
Belanghebbenden waren nu niet in de gelegenheid geweest bezwaren tegen deze plannen aan te
tekenen.
De Hoge Raad nam daarentegen een ander standpunt in. Deze was van mening dat wanneer een
doel langs publiekrechtelijke weg bereikt kan worden, dit geen belemmering vormt om dit toch
via privaatrechtelijke weg te doen451. Zo werd in de zaak van een particulier tegen de gemeente
Blaricum geoordeeld452, dat het de gemeente inderdaad was toegestaan een geldelijke bijdrage als
aanvullende voorwaarde te stellen voor het verlenen van een bouwvergunning. De
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desbetreffende bijdrage zou aangewend worden voor de vorming van een fonds ter dekking van
de kosten van wegenaanleg. In een soortgelijke zaak oordeelde de Hoge Raad453, dat de gemeente
de bevoegdheid heeft om door middel van een overeenkomst de kosten voor de aanleg van
wegen en riolering te verhalen op degene die er direct het meeste baat bij heeft.
Dat het regeringsstandpunt ook in andere kringen niet onomstreden was, moge blijken uit een
rapport van een commissie, ingesteld door de Stedebouwkundige Raad van het Nederlands
Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Dit rapport behandelt de vraag of en in hoeverre
privaatrechtelijke regeling van bebouwing geoorloofd moet worden geacht454. Het onderzoek
beperkt zich tot de regeling van bebouwing langs privaatrechtelijke weg, hetzij in koop- of
erfpachtsovereenkomsten, hetzij in overeenkomsten met particuliere grond-exploitanten. In dit
rapport wordt geconstateerd, dat met de Woningwet beoogd werd om door middel van
gemeentelijke verordeningen minimum voorschriften tot stand te brengen, waaraan algemeen
voldaan moest worden. Zou het nodig zijn om boven deze voorschriften uit te gaan, dan kon niet
ingezien worden waarom een gemeente dit niet langs privaatrechtelijke weg zou kunnen regelen.
Wel meende de commissie dat het volgen van de publiekrechtelijke weg tot betere
rechtszekerheid voor betrokken partijen zou leiden. Langs die weg zouden namelijk de
tegenstrijdige belangen van volkshuisvesting en particulieren op juiste wijze tegen elkaar
afgewogen worden, terwijl ook het toezicht van hogerhand beter tot zijn recht zou komen.
De materie bleek overigens binnen de commissie niet tot unanimiteit te kunnen leiden. Twee
commissieleden, te weten Scheltema, hoogleraar staatsrecht aan de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam, en Bakker Schut, directeur van de Dienst Stadsontwikkeling en Volkshuisvesting te
Den Haag, hadden deels een afwijkende mening. Deze was in een minderheidsnota aan het
rapport toegevoegd. Hierin concludeerden zij, dat de Woningwet niet de bedoeling heeft de
privaatrechtelijke bevoegdheden van een gemeente te elimineren. Zou, bovendien, de gemeente
eigenares van de grond zijn, dan zal zij – naast de bevoegdheden op grond van de Woningwet,
bouwverordening, etc. – alle bevoegdheden aan haar eigendomsrecht kunnen ontlenen, die iedere
andere eigenaar daaraan kan ontlenen. Met deze opvatting kennen de twee commissieleden aan
gemeenten die grond in erfpacht uitgaven duidelijk ruimere bevoegdheden toe, dan gemeenten
die grond in eigendom uitgaven.
Resumerend was aan het publiekrechterlijke instrumentarium voor de ruimtelijke ordening de
leidende rol bij de stadsuitbreidingen aan het begin van de twintigste eeuw toebedeeld. Echter,
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doordat deze leidende rol niet steeds feilloos vervuld kon worden, voorzagen privaatrechterlijke
regelingen, waaronder erfpacht, in een leemte. Gemeenten konden zo hun greep op de
stadsuitbreiding stevig en vooral in eigen hand houden. Daarbij lagen de opvattingen over de
ontstane situatie ver uiteen. De rijksoverheid propageerde de publiekrechterlijke weg, gemeenten
prefereerden het gebruik van het privaatrecht naast het publiekrecht. De Hoge Raad zag geen
belemmering voor het gebruik van het privaatrecht naast het publiekrecht en werd daarmee – in
ieder geval op dit terrein - adept van de tweewegenleer.
10.3 Stedelijke erfpacht en het evoluerende publiekrecht sinds 1945.
Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich de verzorgingsstaat als economische orde. In deze
orde was, veel meer dan in het liberale, laatkapitalistische tijdperk van vóór 1940, een rol
weggelegd voor de overheid. Op diverse maatschappelijke terreinen manifesteerde de overheid
zich. Op onder andere de volgende terreinen werden publiekrechtelijke regelingen tot stand
gebracht: de opbouw van een stelsel van sociale voorzieningen (b.v.: Algemene Ouderdomswet),
het geven van aanwijzingen voor het instellen van ondernemingsraden (b.v.: Wet op de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie), de volkshuisvesting (b.v.: Woonruimtewet 1947) alsmede
de ruimtelijke ordening (b.v. Wet op de Ruimtelijke Ordening).
De sterke ontwikkeling van het publiekrecht heeft ook zijn weerslag gehad op de opvatting over
de relatie tussen het privaatrecht en het publiekrecht. Tot in de jaren tachtig van de twintigste
eeuw waren de gemene rechtsleer en de twee-wegenleer de heersende opvattingen. De overheid
was in beginsel vrij te kiezen tussen privaat- en publiekrecht ter verwezenlijking van haar publieke
doelen. Uitgezonderd waren situaties waarbij het publiekrecht al voor een bepaalde materie in een
specifieke regeling voorzag, dan stond het de overheid niet vrij gebruik te maken van het
privaatrecht. Als nadeel van de twee-wegenleer werd echter wel onderkend, dat de
rechtsbescherming bij het gebruik van het privaatrecht een stuk minder is dan bij het gebruik van
publiekrecht. Een belangrijke ommekeer in de opvatting over de relatie tussen privaat- en
publiekrecht vormde in 1990 het Windmillarrest van de Hoge Raad. Hierin werd de opvatting
geformuleerd dat het gebruik van het privaatrecht door de overheid niet mag leiden tot een
onaanvaardbare doorkruising van een publiekrechtelijke regeling455.
In het onderhavige onderzoek naar stedelijke erfpacht beperken wij ons tot een analyse van de
regelingen inzake de volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Het betreft de wetgeving die na
1945 is ingevoerd (o.a. Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woonruimtewet 1947, de
Huisvestingswet,
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Dorpsvernieuwing), maar ook de verdere ontwikkeling van reeds bestaande wetgeving (met name
de Woningwet en de Onteigeningswet).
Het hanteren van een stelsel van stedelijke erfpacht biedt een gemeente op sommige terreinen
ruimere mogelijkheden om het grondgebruik te beïnvloeden dan uitsluitend met het
publiekrechtelijke instrumentarium mogelijk zou zijn. Alvorens deze constatering in de
navolgende paragrafen te onderbouwen, zijn er twee belangrijke kanttekeningen op z’n plaats.
Allereerst is het zo, dat stedelijke erfpacht zulke ruimere mogelijkheden weliswaar biedt, maar dat
zegt niets over het feitelijk gebruik maken van die mogelijkheden. Er zijn helaas geen relevante
gegevens bekend waarmee de praktijk alsmede de effectiviteit van stedelijke erfpacht op het
grondgebruik op systematische wijze beschreven of geanalyseerd kunnen worden. De materie kan
wel, zoals in deze paragraaf geschieden zal, vanuit jurisprudentie en gemeentelijke besluitvorming
beschreven worden.
Ten tweede laten de ruimere mogelijkheden van stedelijke erfpacht om het grondgebruik te
beïnvloeden onverlet, dat het publiekrechtelijke instrumentarium zich blijft ontwikkelen. De
verbeterde mogelijkheden van het publiekrechtelijke instrumentarium heeft bijvoorbeeld in de
gemeente Leiden in 2004 zelfs mede de aanleiding gevormd om stedelijke erfpacht af te
schaffen456.
10.3.1 Publiekrechtelijke pendanten van stedelijke erfpachtsvoorwaarden.
In deze paragraaf wordt een beknopt overzicht gegeven van enkele wetsartikelen, die als
publiekrechtelijke pendanten van regelingen uit de stelsels van stedelijke erfpacht, beschouwd
kunnen worden.
Tot begin jaren zestig was de wetgeving inzake de ruimtelijke ordening uitsluitend in de
Woningwet opgenomen. Hierin kwam in 1965 verandering met de invoering van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening. Een belangrijke nouveauté van deze wet was het bestemmingsplan. Hierin
konden naast bebouwingsvoorschriften ook gebruiksvoorschriften voor grond en opstal gegeven
worden457. In artikel 10 van deze wet is bepaald, dat de gemeenteraad voor het gebied van de
gemeente, dat niet tot een bebouwde kom hoort, een bestemmingsplan vaststelt. Hierin wordt,
voor zover dit ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening nodig is, de bestemming van de in
het plan begrepen grond aangewezen en zo nodig, in verband met de bestemming, voorschriften
gegeven omtrent het gebruik van de in het plan begrepen grond en de zich daarop bevindende
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opstallen. Tenminste eenmaal in de tien jaar dient een bestemmingsplan herzien te worden, zo
luidt artikel 33458.
Tegelijk met de invoering van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, werd de Woningwet in 1962
aangepast. Eén van de aanpassingen betrof de invoering van voorschriften inzake onder andere
de splitsing van woningen, alsmede het aan de woonbestemming onttrekken ervan459. Specifiek
werd in artikel 56a bepaald, dat in gemeenten, door de rijksoverheid op grond van bestaande of te
duchten woningnood aan te wijzen, het verboden was om zonder toestemming van burgemeester
en wethouders een gebouw of een gedeelte van een gebouw, te slopen, te gebruiken voor een
ander doel of op andere wijze aan de bestemming tot woning te onttrekken of ontrokken te
houden460. Met ingang van 1992 is deze regeling niet langer in de Woningwet, doch in de
Huisvestingswet opgenomen, in het bijzonder artikel 30 en artikel 2461.
De heersende woningnood na de Tweede Wereldoorlog had overigens al eerder geleid tot
wetgeving ter bevordering van een doelmatige verdeling van woongelegenheid. Dit betrof de
Woonruimtewet 1947. In artikel 1 van deze wet is een verbod opgenomen om een zelfstandige
woongelegenheid in gebruik te nemen of te geven, tenzij door burgemeester en wethouders voor
het in gebruik nemen schriftelijk vergunning is verleend aan degene, die de woongelegenheid
wenst te betrekken. In 1974 is deze wet uitgebreid met de Woonruimtebeschikking 1974. Hierin
werd in de artikelen 1 en 2 huur- en koopprijsgrenzen gedefinieerd. Was de huurprijs van een
zelfstandige woongelegenheid lager dan de huurprijsgrens danwel de koopprijs lager dan de
koopprijsgrens, dan was voor het in gebruik nemen van die zelfstandige woongelegenheid
vergunning vereist462. Deze regeling is de voorloper van de bepalingen van artikel 5 e.v. van de
Huisvestingswet, zoals deze thans geldt. De Woonruimtewet 1947 is sinds de invoering van de
Huisvestingswet buiten werking gesteld.
In de jaren zeventig van de twintigste eeuw kwamen steeds meer problemen in de wijken uit de
late negentiende eeuw en vroeg twintigste eeuw aan het licht. De huizen uit deze periode waren,
vanwege de betere beschikbaarheid van kwalitatief betere nieuwbouwwoningen in de
groeikernen, steeds minder in trek. De oude wijken verpauperden. Teneinde deze ontwikkelingen
te keren voerde de rijksoverheid in 1985 de Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing in. Hierin is
in artikel 31 het stadsvernieuwingsplan nader gedefinieerd. Een dergelijk plan strekt tot behoud,
herstel, verbetering, herindeling of sanering van het daarin begrepen gebied. Een
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stadsvernieuwingsplan heeft de status van bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 10 van de Wet
op de Ruimtelijke Ordening. Aangezien met een stadsvernieuwingsplan een lange voorbereidingsen besluitvormingsperiode gemoeid zijn, heeft de wetgever tevens een maatregel in de wet
opgenomen waarmee reeds op kortere termijn een dreigende achteruitgang geweerd kan worden.
Dit betreft de leefmilieuverordening, die nader in artikel 9 e.v. is omschreven. Een
leefmilieuverordening strekt tot wering van dreigende en tot stuiting van reeds ingetreden
achteruitgang van de woon- en werkomstandigheden in en het uiterlijk aanzien van het bij die
verordening aangewezen gebied463.
10.3.2Bestemmingsvoorschriften
Als voorbeeld waaruit blijkt, dat bestemmingsbepalingen uit de erfpachtovereenkomst
belangrijker worden geacht dan bestemmingsplanbepalingen, kan dienen de zaak van de
gemeente Amsterdam tegen de huurder (APG) van een erfpachter (Smelt). Smelt had een terrein
in erfpacht aanvaard onder de bijzondere bepaling dat het bestemd was voor het stichten van een
auto-showroom annex garage. Vervolgens verhuurde Smelt een gedeelte van het terrein met
opstal aan APG als expositie- en verkoopruimte voor meubelen en tapijten. Aangezien in het
bestemmingsplan de bestemming voor het betreffende terrein als “handel en nijverheid” was
omschreven zou het gebruik door APG op het eerste gezicht geen problemen mogen opleveren.
Echter, de gemeente hield, vanuit de verwezenlijking van haar planologisch beleid, vast aan de
bestemming auto-showroom annex garage, en vorderde de ontruiming van het terrein. Het Hof
te Amsterdam stelde de gemeente in het gelijk, aangezien niet viel in te zien waarom de gemeente
geen vrijheid zou hebben om bij de uitgifte in erfpacht verdergaande beperkingen te stellen dan
die welke in overeenstemming zouden zijn met de gebruiksvoorschriften behorende bij het
bestemmingsplan. Daarbij woog het Hof mee, dat indien het onrechtmatige gebruik van APG
zou voortduren, dit andere soortgelijke inbreuken op de gebruiksvoorschriften in de hand zou
werken464.
In een andere zaak wilde de erfpachter de bestemming van een pand aan de J.J. Viotastraat 33 te
Amsterdam wijzigen van woonruimte in kantoorruimte. Het verzoek hiervoor werd bij de
gemeente ingediend, en afgewezen. Het weigeringsbesluit werd genomen op grond van de
privaatrechtelijke verhouding van erfpacht en niet op grond van artikel 56 van de Woningwet.
Aldus oordeelde de afdeling rechtspraak van de Raad van State, dat geen sprake was van een
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besluit waartegen bezwaar gemaakt kon worden. Het bezwaar van de erfpachter werd dan ook
niet-ontvankelijk verklaard465.
Zelfs als het feitelijke gebruik van een pand al jaren afwijkt van de bestemming volgens de
erfpachtovereenkomst, kan de gemeente vorderen dat het gebruik in overeenstemming met de
voorgeschreven bestemming wordt gebracht. Dit is een consequentie van de uitkomst in de zaak
van de gemeente Amsterdam tegen de Ikon Beleidskonsulenten B.V. Laatstgenoemden kochten
een pand aan de Bachstraat 15 te Amsterdam. Volgens de erfpachtovereenkomst had dit pand de
bestemming wonen, maar het was al jaren in gebruik als kantoor. De vordering van de gemeente
om het gebruik van het desbetreffende pand in overeenstemming met de bestemming te brengen
was ingegeven door haar beleid om het woonkarakter van de Apollobuurt te bewaken. De Hoge
Raad stelde de gemeente in het gelijk466.
Een belangrijke zaak467 waarin de samenloop van publiekrechtelijke bevoegdheden met
privaatrechtelijke middelen door een gemeente op het terrein van de ruimtelijke ordening centraal
heeft gestaan, is de zaak van Kunst- en Antiekstudio Lelystad B.V. tegen de gemeente Lelystad.
Dit is het zogenaamde Lelystad-arrest. Hoewel het in deze zaak ging om in de koopovereenkomst
opgenomen bedingen ter effectuering van het door de gemeente gewenste planologische beleid,
en niet om een erfpachtovereenkomst, heeft het arrest ook grote betekenis voor erfpachtsituaties.
Bij de verkoop van het desbetreffende terrein aan Kunst- en Antiekstudio waren
gebruiksbeperkende bepalingen overeengekomen. Het terrein diende gebruikt te worden als
bedrijven- en handelscentrum, bestemd voor de sectoren handel en ambacht. Bovendien was
bepaald, dat het niet toegestaan zou zijn om ruimten te verhuren dan na goedkeuring van de
gemeente. Deze goedkeuring zou onthouden worden in geval van verhuur aan bedrijven die
handelen in producten die qua aard en omvang in het algemeen in een winkelcentrum thuishoren.
Desalniettemin verhuurde Kunst- en Antiekstudio een gedeelte van het terrein aan een Leen
Bakker winkel. De gemeente eiste vervolgens dat aan de vestiging van Leen Bakker een einde
gemaakt zou worden. Kunst- en Antiekstudio was evenwel van mening, dat de gemeente zich niet
op de in het koopcontract opgenomen bepalingen mocht beroepen. Immers, de gemeente zou
zich voor deze gebruiksbepalingen nu juist moeten bedienen van haar publiekrechtelijke
bevoegdheden, in het bijzonder het vaststellen van een bestemmingsplan, en niet van een
privaatrechtelijke overeenkomst.
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De Hoge Raad stelde Kunst- en Antiekstudio in het ongelijk. Een belangrijke overweging daarbij
was, dat reeds enkele decennia het opnemen van gebruiksbeperkende bepalingen een normale
praktijk bij gronduitgifte was. Deze praktijk was gewoon gecontinueerd, zelfs nadat de
rijksoverheid middels de circulaire van januari 1932 hieraan paal en perk had willen stellen.
Gezien dit gegeven oordeelde de Hoge Raad dan ook, dat aanvaard moest worden dat de Wet op
de Ruimtelijke Ordening niet in de weg staat aan het opnemen van voorwaarden omtrent
grondgebruik in overeenkomsten. Dit gold ook indien er voorwaarden zouden worden
opgenomen waarbij het gebruik van de grond zou worden beperkt of verboden, dat volgens het
bestemmingsplan in het algemeen wel geoorloofd is468. Met dit arrest heeft de Hoge Raad de
twee-wegenleer open gehouden op het terrein van de ruimtelijke ordening, hetgeen een
uitzondering vormt op de heersende doorkruisingsleer zoals neergelegd in het Windmillarrest.
Dat de rechtspraak wat betreft de ruimtelijke ordening nog steeds van de tweewegenleer uitgaat,
blijkt uit een uitspraak, uit 2003, inzake het gebruik van de Winkel van Sinkel aan de Oudegracht
te Utrecht. Op grond van het stadsvernieuwingsplan is ter plaatse de vestiging van horeca
toegestaan. Echter, het pand is in 1995 in erfpacht uitgegeven met de bepaling dat het uitsluitend
bestemd zou worden als sociaal-culturele ruimte. Horeca was daarbij in het pand tot een
maximum van 1.450 m2 bruto vloeroppervlak toegestaan. Toen bleek dat de exploitatie van de
sociaal culturele ruimte niet vlotte, wilde de exploitant ook hieraan een horeca bestemming geven.
Op grond van de bepalingen van de erfpachtovereenkomst, welke uitging van sociaal culturele
ruimte, weigerde de gemeente hieraan medewerking te verlenen. Bij het aangaan van de
erfpachtovereenkomst was de intentie van partijen immers duidelijk gericht op de bestemming
sociaal culturele ruimte met additionele horeca. Ondanks dat een volledige bestemming als horeca
in overeenstemming zou zijn met het stadsvernieuwingsplan, werd de vordering van de exploitant
toch door de Rechtbank te Utrecht afgewezen469.
Overigens kan met bestemmingsvoorschriften in een erfpachtovereenkomst nauwkeuriger het
grondgebruik beïnvloed worden dan alleen met een bestemmingsplan mogelijk is. Zo wilde de
gemeente Amsterdam uitdrukkelijk de markt aan de Singel als bloemenmarkt in gebruik hebben.
Hiertoe werd in een erfpachtovereenkomst bepaald, dat minstens 85% van het bruto
vloeroppervlak ter plaatse voor (droog-)bloemen, planten, struiken, bomen en potterie bestemd
zou worden. Maximaal 15% van het bruto vloeroppervlak mocht worden benut voor de verkoop
van andere producten. Toen een erfpachter hiervan afweek en 50% van het vloeroppervlak voor
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de verkoop van andere producten in gebruik had, verzette de gemeente zich hier succesvol
tegen470.
10.3.3Splitsing.
De samenloop van erfpachtbepalingen inzake de splitsing van woningen met de bepalingen van
de Huisvestingswet vormt een interessant terrein van onderzoek in het licht van de veranderende
opvatting over de relatie tussen het privaatrecht en het publiekrecht. In het navolgende
behandelen we eerst een zaak die op dit terrein in de jaren zeventig van de twintigste eeuw
speelde. Vervolgens bespreken we kort een vrij recent arrest, uit 2006, en de consequenties
daarvan.
In deze zaak die in de jaren zeventig speelde deze zaak, ging het om de weigering van de
gemeente om voor een aantal woningen aan de Churchilllaan en de Reggestraat te Amsterdam
toestemming tot splitsing te verlenen. De Coöperatieve Flatexploitatievereniging Reggezuid UA
(hierna: Reggezuid) had op 1 februari 1973 het voortdurende recht van erfpacht verkregen van de
woningen aan de Churchilllaan 8, 10 en 12 alsmede de Reggestraat 19 en 21. Van deze overdracht
was op de gebruikelijke wijze mededeling aan de gemeente gedaan. De panden waren in slechte
staat en een algehele restauratie bleek noodzakelijk. Hiervoor schakelde Reggezuid een architect
in, waarbij de percelen na verbouwing als zelfstandige appartementen dienst konden doen. De
plannen werden in overleg met de gemeentelijke dienst Bouw- en Woningtoezicht opgesteld. De
benodigde bouwvergunningen werden verleend. Reggezuid had voor de aankoop van de
woningen een lening afgesloten en was voornemens deze terug te betalen uit de
verkoopopbrengst van de woningen na renovatie.
Alvorens de woningen individueel te kunnen verkopen, diende het erfpachtrecht in
appartementsrechten gesplitst te worden. Hiervoor was toestemming van de gemeente vereist.
Het verzoek hiertoe werd ingediend en vervolgens liet de gemeente ruim een jaar niets van zich
horen. De verkoop van de appartementen kon in die tijd niet doorgaan en de rentelast werd voor
Reggezuid steeds zwaarder.
Anderhalf jaar later weigert de gemeente om medewerking te verlenen aan de splitsing. Het op
peil houden van een bestand van woningen met lage en gematigde huurprijzen was hierbij voor
de gemeente een belangrijke overweging geweest. De huurprijzen van de onderhavige woningen
zouden, met ƒ380 tot ƒ400 per maand net boven de huurprijsgrens471 van ƒ375 per maand
komen te liggen. Daarmee beschouwde de gemeente deze woningen nog als redelijk betaalbaar
voor mensen met een inkomen beneden de grens waarbij men voor woningtoewijzing in
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aanmerking kwam. Aangezien ook aan huurwoningen in die prijsklasse grote behoefte bestond,
wenste de gemeente de betreffende woningen voor het huurbestand te behouden. Derhalve werd
toestemming tot splitsing geweigerd.
Reggezuid vorderde dat de gemeente alsnog toestemming zou verlenen. Deze vordering werd
door de Hoge Raad afgewezen; het was de gemeente toegestaan uit hoofde van het algemeen
huisvestingsbeleid, in dit geval de instandhouding van een voorraad goede betaalbare woningen,
de toestemming tot splitsing in afzonderlijke appartementsrechten te weigeren. Een dergelijke
handelswijze was niet in strijd met de Woonruimtewet 1947. Uit deze zaak blijkt, dat de Hoge
Raad op dit terrein van de volkshuisvesting zijn oordeel vormde vanuit de twee-wegenleer.
In een soortgelijke zaak als die van Reggezuid, betrad de Hoge Raad enkele jaren later impliciet
de weg van toetsing van de handelswijze van de gemeente aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. De uitkomst was overigens hetzelfde als in het geval van Reggezuid: de
gemeente behoefde geen goedkeuring te verlenen aan het verzoek tot splitsing472.
Uit een recent arrest473 blijkt de veranderde opvatting van de Hoge Raad. In dit arrest, dat hierna
kort besproken wordt, is de oordeelsvorming gebaseerd op de doorkruisingsleer en niet de tweewegenleer. In deze zaak had de gemeente Doetinchem de kopers van bouwgrond de verplichting
opgelegd om gedurende 5 jaar de op de grond te bouwen woning zelf te bewonen en niet door te
verkopen, op straffe van een boete. Kortom, de koopovereenkomst voor de grond bevatte een
anti-speculatiebeding. In de juridische procedure draaide het om de vraag of het antispeculatiebeding niet strijdig was met de Huisvestingswet. De Hoge Raad heeft deze vraag
beantwoord aan de hand van de maatstaven van het Windmillarrest. Er werd geoordeeld, dat het
anti-speculatiebeding niet op onaanvaardbare wijze de Huisvestingswet doorkruiste. Immers, het
anti-speculatiebeding is bedoeld om speculatie tegen te gaan, terwijl de Huisvestingswet een
evenwichtige en rechtvaardige verdeling van woonruimte tot doel heeft. Het antispeculatiebeding kan derhalve niet beschouwd worden als een privaatrechtelijk optreden van de
overheid waarvoor reeds een publiekrechtelijke regeling bestaat.
Een consequentie van laatstgenoemde arrest is, dat bij toepassing van splitsingbepalingen uit een
erfpachtovereenkomst, de erfpachter nu waarschijnlijk een beroep op de doorkruisingdoctrine
zou kunnen doen474.
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10.3.4Beëindiging in het algemeen belang.
In hoeverre bij de mogelijkheid tot beëindiging in het algemeen belang sprake is van doorkruising
van de Onteigeningswet is uit de jurisprudentie vooralsnog niet vast te stellen. Wel kan
vastgesteld worden, dat gemeenten met succes van deze mogelijkheid gebruik maken.
De Rooij stelt dat in Amsterdam frequent gebruik is gemaakt van deze mogelijkheid475. Dit
gebeurde in de jaren tachtig van de twintigste eeuw, met name in de Indische buurt en de
Transvaalbuurt476. De beëindigingen vonden plaats in het kader van stadsvernieuwingsactiviteiten.
De betrokken woningen waren in slechte bouwkundige staat en werden na beëindiging van de
erfpachtrechten gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen. Een exacte kwantificering is
niet goed mogelijk op basis van de informatie in de desbetreffende raadsbesluiten. In totaal ging
het om enkele honderden erfpachtrechten die op deze wijze zijn beëindigd. Na sloop zijn op de
desbetreffende percelen ook weer enkele honderden, mogelijk circa duizend woningen, gebouwd.
Volgens De Wolff e.a. is in Den Haag ‘een enkele keer’ van de mogelijkheid van beëindiging in
het algemeen belang gebruik gemaakt. Dit betrof in de jaren negentig van de twintigste eeuw met
name beëindigingen ten behoeve van de GDV locatie Laakhaven477. Recent zijn er nog enkele
andere gevallen geweest478.
10.3.5Overig publiekrecht.
Er kunnen nog een aantal wettelijke regelingen genoemd worden, die de effectiviteit van het
privaatrechtelijke erfpacht als instrument om het grondgebruik te beïnvloeden, hebben ingeperkt.
Zo is sinds 1992 in BW 3:16 (NBW) bepaald, dat privaatrechtelijke bevoegdheden niet in strijd
met het publiekrecht mogen worden uitgeoefend. Is er een publiekrechtelijke regeling, dan mag
hetzelfde dus niet meer via het privaatrecht geregeld worden.
Ten aanzien van privaatrechtelijke regelingen op het terrein van de Woningwet heeft de wetgever
eenzelfde standpunt ingenomen. In artikel 122 van deze wet is namelijk bepaald, dat de gemeente
geen rechtshandelingen naar burgerlijk recht kan verrichten ten aanzien van de onderwerpen
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energie en milieu, waarin het bouwbesluit voorziet,
alsmede de regelingen inzake de bouwvergunningen479.
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Tevens kunnen genoemd worden de wet Victor en de wet Victoria480. Deze geven gemeenten
bevoegdheden om bij (ernstige vrees voor) verstoring van de openbare orde over te gaan tot
sluiting van een woning of een niet voor het publiek toegankelijk lokaal. Daarnaast geeft deze
nieuwe wetgeving de mogelijkheid om in verband met zo’n sluiting de eigenaar aan te schrijven
op grond van de Woningwet (art. 16a) danwel desnoods de desbetreffende onroerende zaak te
onteigenen.
10.4 Erfpachtbaten en veranderend grondgebruik.
Er is een terrein waar de twee beoogde doelen van stedelijke erfpacht elkaar overlappen. Dit is
het geval wanneer een verandering in het gebruik, bijvoorbeeld door bestemmingswijziging of
splitsing, wordt aangegrepen om de canon te verhogen. Het staat de gemeente vrij om dit te
doen, zoals ook uit de jurisprudentie is op te maken. Genoemd kan worden een zaak481 waarbij de
erfpachter de begane grond van een pand uitsluitend als winkel in gebruik nam, terwijl volgens de
erfpachtovereenkomst de bestemming “winkel met woning” gold. De gemeente wilde op zich
wel vergunning verlenen voor de bestemmingswijziging, maar dan wel onder voorwaarde van
verhoging van de canon van ƒ283,50 naar ƒ795,00 per jaar. Het Hof te Amsterdam meende, dat
een vergunning tot wijziging van de bestemming de erfpachter de vrijheid laat die voorwaarde
niet te aanvaarden en zijn verzoek hem deze vergunning te verlenen in te trekken en anderzijds
dat het aanvragen van een vergunning voor een bestemmingswijziging tot op zekere hoogte het
erfpachtcontract openbreekt en partijen in een onderhandelingspositie brengt die vergelijkbaar is
met die bij de uitgifte van gronden in erfpacht. In dit laatste geval is de gemeente in beginsel vrij
de canon vast te stellen, uitgaande van de actuele grondprijzen.
De Hoge Raad heeft in een soortgelijke zaak bepaald dat de gemeente met een dergelijke
handelswijze verschillende belangen van maatschappelijke aard behartigt. Dit hoeven niet
uitsluitend planologische belangen te zijn, het kunnen ook financieel economische belangen
betreffen. Overigens betrof dit een zaak waarbij grond in eigendom was overgedragen, met een
kettingbeding inzake de bestemming van de grond482.
10.5 Handhaving.
Aangezien splitsingen, gebruiks- en bestemmingswijzigingen volgens de algemene voorwaarden
tot wijziging van de canon kunnen leiden, is naleving van de bepalingen een apart aandachtspunt.
Zouden sommige erfpachters namelijk de bepalingen inzake het gebruik van de grond niet
naleven, terwijl anderen dat wel doen, dan zou er sprake zijn van ongelijke behandeling indien
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een gemeente de eerste groep ongemoeid zou laten. Dit kan voorkomen worden door
handhaving van de erfpachtbepalingen.
De gemeente Amsterdam voert sinds 1998 een beleid van systematische controle op de naleving
van erfpachtovereenkomsten483. Bij erfpachtrechten in particuliere handen wordt de feitelijke
situatie vergeleken met de erfpachtovereenkomst. Bij afwijkingen treedt de gemeente in overleg
met de erfpachter. Eventueel afwijkend gebruik kan worden toegestaan als het niet in strijd is met
het geldende bestemmingsplan. Ook voorafgaand aan een canonherziening vinden controles
plaats, teneinde inzicht te krijgen in het feitelijk gebruik van de grond. Dit laatste geschiedt dan
met het oog op de vaststelling van de nieuwe canon.
Bij de controles op erfpachtrechten in handen van bedrijven wordt het feitelijk gebruik en het
bouwvolume vergeleken met hetgeen in de erfpachtovereenkomst is vastgelegd. Bij het
constateren van afwijkingen heeft de erfpachter 2 mogelijkheden. Allereerst kan de erfpachter de
feitelijke situatie weer in overeenstemming met de erfpachtovereenkomst brengen. Als tweede
mogelijkheid kan eventueel de erfpachtovereenkomst aan de feitelijke situatie worden aangepast,
mits dit niet strijd is met het geldende bestemmingsplan. Een eventuele verhoging van de canon
kan hierbij het gevolg zijn. In andere gemeenten vindt geen actieve handhaving plaats.
10.6 Samenvatting.
In dit hoofdstuk is vanuit een historisch perspectief het nut van stedelijke erfpacht bij het houden
van invloed op het gebruik van de grond onderzocht. Ten tijde van de invoering van stedelijke
erfpacht in Amsterdam in 1896 was het publiekrecht voor de beïnvloeding van het gebruik van
de grond eigenlijk nog niet ontwikkeld. De Woningwet 1901 bracht hierin verandering; aan deze
wet werd de leidende rol toebedeeld wat betreft stadsuitbreidingen. Echter, doordat deze leidende
rol niet steeds feilloos vervuld kon worden, voorzagen privaatrechtelijke regelingen, waaronder
erfpacht, in een leemte. Gemeenten konden zo hun greep op de stadsuitbreidingen stevig en
vooral in eigen hand houden. Na 1945 ontwikkelde het publiekrecht zich verder op terreinen
waar erfpacht al in bepaalde regelingen voorzag. Te noemen zijn voorschriften inzake
bestemming en splitsing alsmede de mogelijkheid van beëindiging in het algemeen belang.
Omtrent het bestaan van soortgelijke regelingen in het publiek- en het privaatrecht met
betrekking tot de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft zich een aanzienlijke
jurisprudentie gevormd. Hieruit kan opgemaakt worden, dat de rechtelijke macht het gebruik van
privaatrechtelijke regelingen in aanvulling op de publiekrechtelijke regelingen op het terrein van
de ruimtelijke ordening als acceptabel beschouwt, mits met inachtneming van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur. Op het terrein van de volkshuisvesting wordt evenwel
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bekeken in hoeverre privaatrechtelijke regelingen de publiekrechtelijke niet op onaanvaardbare
wijze doorkruisen. Kortom: de betekenis van stedelijke erfpacht bij het houden van invloed op
het gebruik van de grond is, door de ontwikkeling in het publiekrecht, afgenomen maar (nog) niet
weggenomen.
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11

De bijdrage van stedelijke erfpacht aan de welvaart.

In dit hoofdstuk staat de vraag centraal of stedelijke erfpacht bijdraagt aan de welvaart. Hebben
we iets aan stedelijke erfpacht? Zouden we het in stand moeten houden of juist afschaffen? Of
zou het verbeterd moeten worden? Aan de hand van de antwoorden op deze vragen worden
aanbevelingen geformuleerd.
11.1 De bijdrage aan de welvaart.
Allereerst zullen we de vraag behandelen of stedelijke erfpacht bijdraagt aan de welvaart. Voor dit
vraagstuk is de welvaart gedefinieerd als de mate waarin de behoeften met de beschikbare
middelen kunnen worden bevredigd. Nu bestaat er bij grondgebruikers geen behoefte aan
stedelijke erfpacht, zij prefereren eigen grond. Behalve in de – overigens in de praktijk weinig
voorkomende situatie – dat er grond in erfpacht kan worden verkregen tegen een relatief lage
canon of afkoopsom die de nadelen van erfpacht kunnen compenseren. Zo beschouwd draagt
stedelijke erfpacht niet bij aan de welvaart.
De toepassing van stedelijke erfpacht zou desalniettemin gerechtvaardigd kunnen worden indien
de gemeentelijke overheid met stedelijke erfpacht een beter welvaartsniveau zou weten te
bereiken dan wanneer zij de grond overwegend of zelfs uitsluitend in eigendom zou uitgeven.
Hiervoor is het van belang de doelstellingen van gemeenten met stedelijke erfpacht in
ogenschouw te nemen. Deze doelstellingen zijn tweeledig. Allereerst wordt (en werd) met
stedelijke erfpacht beoogd de stijging van de waarde van de grond aan de gemeenschap ten goede
te laten komen. Ten tweede wordt (en werd) beoogd met stedelijke erfpacht meer invloed te
houden op het gebruik van de grond. Als een gemeente beide doelstellingen nastreeft, dan wordt
daarvoor een stelsel van tijdelijke of van voortdurende erfpacht gehanteerd. Streeft een gemeente
er wel naar om meer invloed te houden op het gebruik van de grond doch niet om de waarde van
de grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen, dan hanteert ze daarvoor een stelsel van
eeuwigdurende erfpacht.
Wij vervolgen onze beschouwing voor gemeenten die beide doelstellingen nastreven, aangezien
wij daarmee de materie integraal behandelen. Vervolgens hoeven we dan alleen nog de specifieke
deelaspecten voor eeuwigdurende erfpacht apart te recapituleren.
Gemeenten kunnen in beginsel met stedelijke erfpacht een positief effect op de welvaart
bereiken. Het levert immers financiële middelen op die zodanig aan stedelijke herstructurering
danwel ten gunste van de algemene middelen gebracht worden dat er een toegevoegde waarde
ontstaat. Wel vereist een stelsel van stedelijke erfpacht een aparte administratieve organisatie. De
feitelijke bijdrage aan de welvaart kan dan ook pas beginnen nadat de apparaatskosten gedekt zijn.
Dit gaat om aanzienlijke bedragen. Zo blijkt, bijvoorbeeld, uit de begroting 2006 van de gemeente
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Amsterdam, dat de apparaatskosten van het erfpachtbedrijf in Amsterdam circa €5,5 miljoen
bedragen. Ten opzichte van de totale erfpachtopbrengsten van circa €320 miljoen is dit 1,7%.
Echter, deze opbrengsten hebben voor het overgrote deel betrekking op afkoopsommen en
daarmee op meerdere (toekomstige) exploitatiejaren. Laten wij om deze reden de afkoopsommen
bij de opbrengsten buiten beschouwing dan is sprake van een opbrengst van €103 miljoen. De
apparaatskosten maken hier dan circa 5,4% van uit. Het investeren van de opbrengsten van
stedelijke erfpacht in herstructurering is op zichzelf overigens wel een logische keuze. Met het
investeren in stedelijke herstructurering wordt voorzien in de behoefte aan huisvesting volgens
eigentijdse criteria van voornamelijk particuliere huishoudens, maar ook bedrijven en andere
instellingen. Zo kan bijvoorbeeld monotone woningbouw uit de jaren vijftig en zestig van de
twintigste eeuw, bedoeld voor vier of vijf persoons gezinnen, plaats maken voor duurzaam
gebouwde woningen voor verschillende typen huishoudens. Bovendien kan met stedelijke
erfpacht, in ieder geval juridisch gezien, een net iets betere greep op het gebruik van de grond
gehouden worden dan uitsluitend met publiekrechtelijke mogelijkheden het geval is. Zo kan
bijvoorbeeld met erfpacht ingegrepen worden als verkopers van een luxe goed als bloemen
zomaar ineens overstappen op de verkoop van inferieure souvenirs aan toeristen, zoals
geschiedde bij de erfpachters van de Amsterdamse Bloemenmarkt op de Singel. Kortom,
gemeenten kunnen in beginsel de welvaart verbeteren met behulp van stedelijke erfpacht.
Tenminste als de desbetreffende herallocatie van gelden per saldo meer voordelen dan nadelen
oplevert. Echter, stedelijke erfpacht brengt ook zijn eigen problemen met zich mee, waarvan de
belangrijkste zijn:
1. Het vraagstuk wat nou een juiste canon is, is zowel in theorie als in de praktijk moeilijk te
beantwoorden. In de praktijk worden thans gehanteerd de vaste canon en de variabele
canon. De vaste canon is een vast bedrag dat gedurende een erfpachttijdvak geldt.
Gedurende deze periode weet de erfpachter daardoor in elk geval waar hij aan toe is. Het
grote nadeel van de vaste canon blijkt pas tegen het einde van de erfpachttermijn danwel
het erfpachttijdvak, veelal 50 of 75 jaar na aanvang van de erfpachtovereenkomst. Alsdan
zal de canon aangepast worden aan de ontwikkeling van de waarde van de grond, en
daardoor een exceptionele stijging te zien geven. Vooral voor de toevallige erfpachter die
hiermee te maken krijgt is het een bittere pil om te moeten slikken. Het wekt dan ook
weinig verbazing dat een groep erfpachters zich verenigde om deze systematiek in rechte
aan te vechten. Tevergeefs echter, want de Hoge Raad oordeelde dat zolang de gemeente
de actuele grondwaarde als uitgangspunt nam voor de bepaling van de nieuwe canon, de
exceptionele stijging van de canon gewoon was toegestaan. Inmiddels had de toepassing
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van de vaste canon ruimschoots terrein verloren aan de toepassing van de variabele
canon. Doordat deze canon frequenter aan de ontwikkeling van de waarde van de grond
wordt aangepast, wordt een exceptionele stijging inééns vermeden. Dat lijkt een
verbetering, doch als nadeel bij deze systematiek geldt de dubbele inflatievergoeding.
Immers, het oorspronkelijke canonpercentage is gebaseerd op de lange rente en hierin is
al een vergoeding voor de verwachte inflatie opgenomen. Door vervolgens de canon te
indexeren, wordt nogmaals een vergoeding voor inflatie verkregen. Zou de verwachte
waardestijging van de grond al in de aanvangscanon verdisconteerd zijn, en de
aanvangscanon hiermee lager uitkomen van de lange rente, dan zou er overigens geen
sprake zijn van een dubbele inflatievergoeding. In de praktijk doet zich het probleem dus
wel voor, doordat de aanvangscanon op de lange rente is gebaseerd. Hoe het dan wel zou
moeten met de canon is ook vanuit de theorie moeilijk te beantwoorden, er zijn teveel
factoren in het geding zoals onder andere (afwezigheid van) vergelijkingstransacties,
frequentie van aanpassing van de canon en de lengte van het erfpachttijdvak.
In de praktijk is de canon te hoog en weerspiegelt geen evenwichtssituatie doch misbruik
van de monopolistische machtspositie van gemeenten op de grondmarkt. Een en ander
impliceert dat stedelijke erfpacht voor de erfpachter een (aanzienlijke) welvaartsnadeel
teweeg brengt.
2. Stedelijke erfpacht leidt tot ongelijkheid omdat nooit alle inwoners van een stad
erfpachter zijn. Als gevolg van grondbeleid in het verleden komen er ook grondeigenaren
in typische erfpachtgemeenten voor. Niet alleen is hun welvaartsniveau in beginsel al
beter dan die van erfpachters omdat zij hun grond in eigendom hebben, ook hoeven zij
niet via de erfpacht financieel aan de gemeenschap bij te dragen. Voor zover de
erfpachtopbrengsten aan de algemene middelen worden toegevoegd, hebben deze
eigenaren echter wel weer voordeel van erfpacht. Dit aspect van ongelijkheid kan ook
worden gezien als een welvaartsnadeel.
3. Stedelijke erfpacht is ondoorzichtig en complex. Er staan bepalingen in die betrekking
hebben op het gebruik van de grond, en daarnaast bepalingen over de canon en de wijze
waarop deze aangepast zal worden. Vooral particulieren woningbezitters zullen
onvoldoende deskundig zijn om al deze bepalingen en de exacte gevolgen ervan goed te
doorgronden. Bovendien is het zeer de vraag of ze zich überhaupt in de materie willen
verdiepen; de nieuwe inrichting vraagt zeker bij kersverse huizenkopers meer aandacht
dan het papierwerk dat het huizenbezit nou eenmaal met zich meebrengt. Het is evenmin
waarschijnlijk dat particuliere erfpachters hun Algemene Voorwaarden met andere
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Algemene Voorwaarden vergelijken. Zouden ze dat wel doen, dan zouden ze meteen op
allerlei onderlinge verschillen stuiten, hetgeen de verwarring alleen maar groter zou
maken. Eigenlijk is deze situatie natuurlijk vreemd. Immers, op andere terreinen heeft de
overheid ter bescherming van de consument wel gekozen voor een systematiek om de
transparantie te verbeteren, zoals het zogenaamde “puntenstelsel” bij huurwoningen
(woningwaarderingsstelsel) en de “financiële bijsluiter” voor complexe financiële
producten. Het puntenstelsel voor huurwoningen drukt de kwaliteit van een woning in
punten uit, terwijl de financiële bijsluiter op gestandaardiseerde wijze informatie verschaft
over de opbrengsten, kosten en risico’s van financiële producten. Voor erfpachters is er
(nog) niets van soortgelijke aard geregeld. Een en ander kan erfpachters onaangenaam
financieel verrassen, hetgeen hun welvaartsnadeel accentueert.
4. Er is moeilijk een juiste marktwaarde aan een erfpachtrecht toe te kennen. Het begint er
al mee, dat de toepasselijkheid van het begrip marktwaarde bij erfpachtsituaties betwist
kan worden. Zo zullen erfpachters bij heruitgifte veelal een zekere dwang ervaren om tot
overeenstemming over de prijs te komen, terwijl zij minder goed geïnformeerd zijn dan
de specialisten van de gemeente. Men zou dan ook beter kunnen spreken van een
pseudo-marktwaarde in het geval van erfpachtrechten. Daar komt bij, dat het de
heersende opvatting is, dat de markt nauwelijks rekening houdt met de waardedrukkende
invloed van erfpacht. Een kleine praktijkcasus in het kader van dit onderzoek bevestigt
deze opvatting overigens niet. Wel illustreert de praktijkcasus dat transparantie tot een
correctere prijsvorming leidt. Een lastig aspect bij de waardering van erfpachtrechten
blijft het vinden van geschikte referenties die de vraag en aanbodverhoudingen in de
markt weerspiegelen. Bovendien neemt bij de waardering van erfpachtrechten de niet
waarneembare waarde van de bebouwde grond een belangrijke plaats in. Er is in theorie
geen eenduidige methode om de waarde van bebouwde grond vast te stellen. In de
praktijk kunnen de verschillende beschikbare methoden elkaar overigens wel aanvullen.
5. Stedelijke erfpacht kent aanzienlijke stille reserves doordat bij de vermogensbepaling van
gemeenten geen rekening gehouden wordt met de marktwaarde van de erfpachtgrond.
Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staat namelijk
momenteel uitsluitend de uitgifteprijs van eerste uitgifte als waarderingsgrondslag toe. In
feite blijft hierdoor een omvangrijk kapitaal onbenut door stedelijke erfpacht. Hier
hebben noch de gemeenten noch de erfpachters baat bij. Dit vormt een ander
welvaartnadeel.
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6. Erfpacht geeft in juridisch opzicht weliswaar ruimere mogelijkheden om invloed te
houden op het gebruik van de grond. Daar staat tegenover, dat het publiekrecht zich op
het terrein van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening inmiddels zodanig heeft
ontwikkeld, dat erfpacht niet meer dringend nodig is. Daar komt mijns inziens bij, dat het
naast elkaar hanteren van privaatrecht en publiekrecht alleen maar verwarrend werkt.
7. Erfpacht is niet goed in de Wet WOZ verwerkt waardoor erfpachters nu onroerende zaak
belasting moeten betalen over grond die ze niet bezitten. Dit komt doordat de Wet WOZ
uitgaat van de fictie van eigen grond. Deze fictie is in het verleden in het parlement
verdedigd op grond van de redenatie dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) eigenlijk
een gebruiksbelasting is. Met de afschaffing van het gebruikersdeel van de OZB voor
woningen houdt deze redenatie dan ook geen stand meer. Ook dit element vergroot het
welvaartsnadeel van erfpachters.
Bovendien zijn er nog de volgende kwesties. Voor een groot deel zijn de erfpachtbaten afkomstig
van erfpachtcontracten met woningcorporaties. Via de stedelijke herstructurering ontvangen de
woningcorporaties het geld weer terug. Hierdoor wordt het geld alleen maar rondgepompt
zonder dat er sprake is van een welvaartstoename, tenminste als er van uitgegaan wordt dat
gemeenten bij herstructurering niet meer welvaart genereren dan corporaties. Was het geld
gewoon bij de woningcorporaties gebleven, dan hadden die het rechtstreeks in stedelijke
herstructurering kunnen investeren. Omdat gemeenten in beginsel meer slagkracht kunnen
ontwikkelen dan individuele corporaties en derhalve meer voor elkaar kunnen krijgen bij de
herstructurering is het denkbaar dat hier een welvaartsvoordeel kan worden gerealiseerd. Zo ook
is het denkbaar dat bij de besteding van algemene middelen een toegevoegde waarde ontstaat,
maar waarschijnlijk is dat niet en er zijn ook andere minder dure methoden voor het innen van
geld voor de algemene middelen.
Voor de stelsels van eeuwigdurende erfpacht is alleen punt 6, hierboven beschreven, van belang.
Wanneer wij nu een tussenbalans opmaken dan wegen mijns inziens de voordelen van stedelijke
erfpacht niet op tegen de nadelen ervan en levert stedelijke erfpacht per saldo geen positieve
bijdrage aan de welvaart. Het is niet aannemelijk dat de gemeenten qua welvaart zulk een
toegevoegde waarde genereren om het welvaartsverlies van de erfpachters en het verlies
voortvloeiende uit de apparaatskosten te compenseren. Hier komt bij dat er tegenwoordig
verschillende mogelijkheden zijn om dezelfde doelstellingen met minder problemen te realiseren.
In dit verband kunnen onder andere genoemd worden:
1. De Onroerende Zaak Belasting in combinatie met de WOZ-waardering biedt de
mogelijkheid de waardestijging van het onroerend goed aan de gemeenschap ten goede
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te laten komen. Ook als de fictie van eigen grond uit de WOZ gehaald wordt en er
rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van erfpacht, heeft de OZB ten opzichte
van stedelijke erfpacht de volgende voordelen:
a. De gehele onroerende zaak wordt als grondslag voor de belastingheffing
genomen, en niet uitsluitend de niet-waarneembare waarde van de bebouwde
grond. De marktwaarde van gehele onroerende zaken is beter te bepalen dan de
marktwaarde van de bebouwde grond.
b. De OZB geldt voor iedereen, er wordt geen onderscheid gemaakt naar
erfpachter of eigenaar zoals bij stedelijke erfpacht wel het geval is.
2. De Wet op de Ruimtelijke Ordening en andere wetten (onder andere de Woningwet en
de Huisvestingswet) bieden voldoende mogelijkheden om invloed te houden op het
gebruik van de grond.
3. De Wet Stedelijke Vernieuwing geeft nadere regels die zich tevens uitstrekken tot de
subsidiëring van stedelijke herstructurering (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).
11.2 De aanbevelingen: afschaffen, instandhouden of verbeteren?
Kijkend naar de toepassing van stedelijke erfpacht in Nederland, dan is het antwoord op de
vraag: afschaffen, instandhouden of verbeteren voor een groot deel eigenlijk al gegeven. Vrijwel
alle erfpachtgemeenten hebben het inmiddels al afgeschaft en bieden erfpachters naast de
continuering van hun erfpachtrecht de mogelijkheid de blote eigendom van de grond te
verwerven. Ook bieden deze gemeenten nu bij de uitgifte van grond al de mogelijkheid aan om
de grond in eigendom te verwerven. Gelet ook op de eigen conclusie dat stedelijke erfpacht per
saldo geen positieve bijdrage aan de welvaart levert, luidt de eerste aanbeveling als volgt.
Aanbeveling 1:
Schaf de verplichte stedelijke erfpacht af en bied grondgebruikers de mogelijkheid te
kiezen tussen erfpacht en eigendom.
Trachten erfpacht als zodanig uit te bannen is geen doel op zich. Immers, het blijft een juridisch
instrument met zijn eigen mérites. De aanbeveling is er met name op gericht, het verplichte
karakter van stedelijke erfpacht op te heffen. Grondgebruikers willen in de regel nou eenmaal
eigen grond, en de welvaart lijkt er dan ook het meest bij gebaat als zij daarvoor kunnen kiezen.
Evenmin heeft deze eerste aanbeveling het oogmerk de doelstellingen van stedelijke erfpacht
overboord te zetten, zij hebben immers nog steeds relevantie. Het bestaan van hedendaagse
fiscale regelgeving die erop is gericht de waarde(stijging) van onroerend goed aan de

189

gemeenschap ten goede te laten komen, illustreert deze relevantie. De belangrijkste fiscale
regelgeving is uiteraard de Onroerende Zaak Belasting, maar ook bij de inkomstenbelasting en de
overdrachtsbelasting speelt de waarde van het onroerend goed een rol. De relevantie van de
doelstellingen blijkt eveneens uit de voortschrijdende ontwikkeling in de regelgeving op het
gebied van volkshuisvesting en ruimtelijke ordening. Hieruit volgt dan ook de tweede
aanbeveling:
Aanbeveling 2:
Gebruik publiekrecht in plaats van het privaatrechtelijke erfpacht om de beoogde doelen
van stedelijke erfpacht te realiseren. Onderzoek de mogelijkheden nader.
Volledigheidshalve kan hieraan nog toegevoegd worden, dat eventueel het publiekrecht verfijnd
zou kunnen worden om eenzelfde werking als het privaatrechtelijke erfpacht te hebben.
Tenslotte is het van belang te onderkennen, dat erfpacht waarschijnlijk altijd wel zal blijven
bestaan, ook als het verplichte karakter bij de stedelijke toepassing zou komen te vervallen. Zo is,
allereerst, stedelijke erfpacht voor de belangrijkste erfpachtgemeente, Amsterdam, inmiddels te
nauw verweven met de gemeentefinanciën. Het kan daar niet zomaar plotseling afgeschaft
worden. Ten tweede hangt de attractiviteit van de aankoop van de blote eigendom sterk af van de
erfpachtvoorwaarden en de hoogte van de afkoopsom, waardoor de keuze tussen erfpacht en
eigendom per geval anders gemaakt zal worden. De blote eigendommen voor een appel en een ei
aan de erfpachters geven is overigens geen goede optie, daarmee zou een groot vermogen voor
de gemeenschap verloren gaan. Kortom, de overgang van erfpacht naar eigendom kan heel lang
gaan duren. Al met al is het dan ook van belang, dat (stedelijke) erfpacht alsnog op punten
verbeterd wordt, met name wat de transparantie betreft. In dit verband luidt de derde
aanbeveling:
Aanbeveling 3:
Maak erfpacht transparanter:
a) door in de wet WOZ nadere regels voor de waardering van erfpachtrechten op te
nemen;
b) door in de BBV de marktwaarde als waarderingsgrondslag van erfpachtgrond op
te nemen.
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Ten eerste wordt in de huidige Wet WOZ onvoldoende rekening gehouden met erfpacht als
gegeven. De onroerende zaak belasting wordt geheven over de volle en onbezwaarde waarde van
het onroerend goed. Deze is echter hoger dan de waarde van het erfpachtrecht. Daardoor betalen
erfpachters nu teveel belasting. De wetgever heeft in het verleden getracht de fictie eigen grond te
verdedigen met de opvatting dat de onroerende zaak belasting in feite een gebruiksbelasting is.
Echter, sinds het afschaffen van het gebruikersdeel van de onroerende zaak belasting op
woningen snijdt deze opvatting geen hout meer. De fictie van eigen grond zou dan ook uit de
Wet WOZ moeten verdwijnen. Anders gezegd, in de Wet WOZ zou onderscheid tussen eigen
grond en erfpachtgrond gemaakt moeten worden. Dit kan door voor te schrijven, dat in geval
van erfpacht in de waardebeschikkingen tevens opgenomen dienen te worden: de waarde van de
grond, de volgende herzieningsdatum van de canon alsmede welke Algemene Voorwaarden van
toepassing zijn. Behalve een eerlijker fiscale behandeling wordt hier ook een verbetering in de
transparantie van erfpacht mee bereikt. Meer transparantie geldt als een Paretiaanse verbetering;
(toekomstige) erfpachters kunnen zich immers mede op grond van zo’n WOZ-beschikking een
oordeel vormen over de hoogte van de (toekomstige) canon. De in dit onderzoek beschreven
casus over woningen in Dordrecht gaf immers aan, dat betere informatie leidt tot een correctere
prijsvorming van erfpachtrechten vergeleken met eigendomsrechten. Bovendien kan de
informatie uit de WOZ-taxatie gebruikt worden voor de waardering van de erfpachtgrond op de
balans van gemeenten.
Ten tweede beschikken erfpachtgemeenten over grote stille reserves uit hoofde van erfpacht. Dit
is het gevolg van de huidige wetgeving op het terrein van de jaarverslaggeving. Immers,
erfpachtgrond wordt tegen de prijs bij eerste uitgifte op de balans gezet terwijl de marktwaarde
inmiddels veel hoger ligt. Hier heeft zoals eerder gezegd niemand baat bij, noch de gemeenten
noch de erfpachters. Een reëlere bepaling van de vermogenspositie van erfpachtgemeenten zou
bereikt worden door erfpachtgrond tegen marktwaarde op de balans op te nemen. Ook hiermee
wordt meer transparantie bereikt, en kunnen de baten van stedelijke erfpacht beter benut worden.
In combinatie zijn bovenstaande aanbevelingen erop gericht de stedelijke toepassing van erfpacht
beter te laten voldoen aan de voorwaarden voor Pareto-optimaliteit. Dit zou moeten leiden tot
meer

transparantie,

meer

keuzemogelijkheden,

evenwichtsniveau.
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Samenvatting.

Het onderhavige onderzoek is bedoeld als kritische analyse van het fenomeen stedelijke erfpacht;
hebben we er in de huidige opzet iets aan of zou het juist verbeterd moeten worden en zo ja,
hoe? Hiervoor is allereerst het fenomeen stedelijke erfpacht in kaart gebracht en vervolgens is het
met behulp van de Paretiaanse welvaartstheorie geanalyseerd.
In hoofdstuk 1 zijn de centrale probleemstelling alsmede de onderzoeksvragen aan de orde
gekomen. De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt:

Wat is de stand van zaken wat betreft stedelijke erfpacht in Nederland? Wat waren en
zijn de beoogde doelen van stedelijke erfpacht? Wat zijn de consequenties ervan? Draagt
stedelijke erfpacht bij aan de welvaart, bezien vanuit de Paretiaanse welvaartstheorie?
De onderzoeksvragen zijn vervolgens per hoofdstuk behandeld, zoals hierna uiteengezet wordt.
In hoofdstuk 2 is ingegaan op de vraag: wat is stedelijke erfpacht en hoe werkt het? Onder
stedelijke erfpacht verstaan wij: door gemeenten verplicht opgelegde erfpacht binnen het stedelijke gebied,
bestemd voor woningbouw danwel commerciële doeleinden. Hiervan is in ieder geval sprake als de gemeente
in de regel grond in erfpacht uitgeeft, maar ook als een gemeente imperatief gebruik maakt van
het erfpachtrecht. Erfpacht is een beperkt zakelijk recht, gebaseerd op het recht van eigendom.
Niet tot stedelijke erfpacht rekenen wij: in erfpacht uitgegeven gronden voor agrarische
doeleinden, alle erfpachten van de Staat en particulieren (b.v. Schiphol), gronden die op verzoek
van gegadigden in erfpacht zijn uitgegeven en andere incidentele erfpachtuitgiften.
Er bestaan drie hoofdvormen van stedelijke erfpachtstelsels: tijdelijke, voortdurende en
eeuwigdurende. De stelsels vertonen overeenkomsten wat betreft de regulering van het gebruik
van de grond. Wat betreft het type canon, de hoogte van de canon, de aanpassing van de canon
en eventuele afkoopmogelijkheden verschillen de stelsels onderling aanzienlijk.
In hoofdstuk 3 is de vraag behandeld wat de omvang van stedelijke erfpacht in Nederland is.
Stedelijke erfpacht kan in ruim 20 gemeenten voorkomen, als gevolg van grondbeleid in het
verleden danwel als gevolg van huidig grondbeleid. Het aantal gemeenten dat thans nog een
stelsel van stedelijke erfpacht hanteert is echter veel geringer. Het gaat om 3 gemeenten, te weten
Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Met name sinds begin jaren negentig van de twintigste eeuw
hebben steeds meer gemeenten hun beleid ten aanzien van stedelijke erfpacht gewijzigd. De
wijziging hield veelal in dat erfpacht als generieke uitgiftevorm is afgeschaft en dat erfpachters de
mogelijkheid hebben gekregen de blote eigendom van de grond te verwerven. Erfpachters zijn
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hoofdzakelijk woningcorporaties, en daarnaast particulieren, beleggers en andere marktpartijen
zoals scholen en bedrijven.
In hoofdstuk 4 is de volgende vraag behandeld: wat zijn de beoogde doelen van stedelijke
erfpacht, vroeger en nu? Met het stelsel van erfpacht wilde de gemeenteraad van Amsterdam vier
doelen bereiken. Ten eerste, dat de toekomstige stijging van de waarde van de grond aan de
gemeenschap ten goede zou komen. Ten tweede wilde men een grotere invloed houden op de
aard van de bebouwing. Daarnaast meende men, ten derde, de bouwnijverheid te stimuleren, ook
door de minder draagkrachtige bouwers. Ten slotte werd erfpacht als een middel beschouwd om
na ommekomst van de erfpachttermijn zonder enig financieel offer weer de vrije beschikking
over de grond te krijgen. De argumenten vóór het erfpachtstelsel zijn in Amsterdam nog steeds
dezelfde als bij invoering in 1896, het accent is overigens wel op het eerste argument komen te
liggen. Andere steden zijn het voorbeeld van Amsterdam gevolgd. De argumentatie vóór
stedelijke erfpacht week meestal nauwelijks af van de oorspronkelijke argumentatie, zoals aan het
eind van de negentiende eeuw in Amsterdam werd gehanteerd. Steeds kan in de motivatie één
van de volgende elementen, of beide, gevonden worden: de grondwaardestijging dient aan de
gemeenschap ten goede te komen, en de gemeente dient invloed te houden op het gebruik van de
grond.
In hoofdstuk 5 is onderzocht hoe de Paretiaanse welvaartstheorie toepasbaar gemaakt kan
worden voor een analyse van stedelijke erfpacht. Het centrale element van de Paretiaanse
welvaartstheorie is het Pareto-optimum. Dit is de theoretische situatie waarbij niemand er nog in
welvaart op vooruit kan gaan, zonder dat dit ten koste van de welvaart van een ander gaat. Om
dit optimum te bereiken dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In de praktijk
wordt eigenlijk nooit aan deze voorwaarden voldaan, dit geldt ook voor stedelijke erfpacht. Zo
prefereren alle groepen grondgebruikers eigen grond boven grond in erfpacht. Bij een stelsel van
stedelijke erfpacht hebben de grondgebruikers echter geen andere keuze dan de verplicht door de
gemeente opgelegde erfpacht te accepteren. In hoeverre stedelijke grond efficiënt geproduceerd
wordt, is moeilijk te zeggen. De productiegrens wordt overigens niet door de stand van de
techniek maar door de ruimtelijke ordening bepaald. De distributie van stedelijke grond vindt in
een stelsel van stedelijke erfpacht niet efficiënt plaats. Bij de uitgiften van bouwrijpe grond treedt
de gemeente als monopolist aan de aanbodkant op, terwijl er veel partijen aan de vraagkant zullen
zijn. Bij heruitgiften c.q. herzieningen is zelfs sprake van monopsonie. Bovendien kan er zowel
erfpacht als eigendom binnen het gebied van een stelsel van stedelijke erfpacht voorkomen. In
het Paretiaanse optimum beschikken de grondgebruikers voorts over volledige informatie over de
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grond en de daarmee samenhangende rechten. De regelingen voor erfpachtrechten zijn voor de
meeste mensen echter te ingewikkeld en ondoorzichtig.
Voor de prijsvorming van erfpachtgrond in het Pareto-optimum zijn twee onderdelen van
belang, het canonpercentage en de waarde van de grond. De hoogte van het Pareto-optimale
canonpercentage is niet volgens één generieke formule te bepalen, daarvoor zijn er teveel
factoren van belang. Dit betreft onder andere: de aanpassingssystematiek voor de canon, de
frequentie van aanpassing, de tijdsduur van de erfpachtovereenkomst, de hoogte van de
financieringslasten, de beschikbaarheid van referentiegegevens en de verwachte toekomstige
waardestijging van de grond.
Vervolgens is gekeken naar de determinanten die volgens de theorie de waarde van de grond
bepalen. De waarde van de grond wordt bepaald door het gebruik dat er van gemaakt wordt. Het
vraagstuk van de grondwaarde is bovendien onderdeel van het gehele economische proces.
Locaties zullen verschillen vertonen wat betreft de vestigingsvoorwaarden, zoals de aanwezigheid
van een arbeids- en afzetmarkt. Deze verschillen zullen tot uitdrukking komen in de vraag naar
onroerend goed op die locaties en daarmee de grondprijzen. Het verschil in grondprijzen tussen
de gunstige en de minder gunstige locaties wordt ook wel toegeschreven aan de kosten die
verbonden zijn aan het overbruggen van de onderlinge afstand. Aan de aanbod zijde geldt dat
door het voorzien in voldoende locaties door middel van ruimtelijke planning, grondexploitatie
alsmede adequate mogelijkheden voor onteigening grondprijzen laag kunnen blijven.
In hoofdstuk 6 is onderzocht wat stedelijke erfpacht oplevert in financiële termen en wat er met
dit geld gedaan wordt.
Als financiële baten van stedelijke erfpacht zijn onderscheiden: de canons, afkoopsommen en de
eventuele verkoopopbrengsten van de blote eigendommen van de grond. Tegenover deze baten
staan ook kosten, waaronder de aankoop van de grond, financierings- en administratiekosten. De
netto opbrengsten (baten minus kosten) van alle gemeenten met stedelijke erfpacht bedragen
tezamen enkele tientallen miljoenen Euro’s. De baten van stedelijke erfpacht komen in het
algemeen niet als een jaarlijks constante stroom binnen bij een gemeente. Dit komt doordat
relatief veel erfpachten zijn afgekocht. De baten worden veelal gebruikt voor herstructurering van
woonwijken, en daarnaast voor specifieke kleinschalige projecten om de leefbaarheid te
verbeteren, voor investeringen in infrastructuur, en andere doeleinden. In Amsterdam en Den
Haag wordt een deel van de baten aan de algemene middelen toegevoegd.
In hoofdstuk 7 is ingegaan op de vraag waarom stedelijke erfpacht als een melkkoe van
gemeenten wordt beschouwd. Dit komt met name door de wijze waarop de canons en de
afkoopsommen door gemeenten vastgesteld worden. De in de praktijk gehanteerde
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canonregelingen houden te weinig rekening met alle factoren die de hoogte van het
canonpercentage in een Pareto-optimale situatie bepalen.
Zo waren aanvankelijk de stelsels van stedelijke erfpacht gebaseerd op vaste canons. Worden
deze canons echter na 75 jaar bij heruitgifte c.q. herziening aan de actuele grondwaarde
aangepast, dan stijgen zij vaak exceptioneel. Zou de canon frequenter aangepast worden, dan zou
deze stijging per aanpassing minder groot zijn. Uiteraard hangt de stijging van de canon samen
met de stijging van de grondprijzen, die samenhang is echter onvoldoende inzichtelijk te maken.
Teneinde reeds gedurende de looptijd van de erfpachtovereenkomst een beter verband te hebben
tussen de canon en de grondwaarde, deed in de jaren zestig van de twintigste eeuw de
geïndexeerde canon zijn intrede. De grootste weerstand hiertegen is, dat de gemeente een
dubbele vergoeding voor inflatie ontvangt. Deze kritiek is deels terecht. Wordt de canon
geïndexeerd, dan hangt het van de aanvangscanon af of er sprake is van een dubbele
inflatievergoeding.
Een ogenschijnlijk ideale oplossing voor het vinden van een juiste oplossing voor het vaststellen
van de canons, is het afkopen ervan. Zolang de canon eeuwigdurend wordt afgekocht is er weinig
aan de hand; de afkoopsom kan in dat geval gelijk worden gesteld aan de actuele grondwaarde.
Echter, in stelsels waar voor kortere perioden afgekocht kan worden, wordt veelal eveneens de
grondwaarde als afkoopsom gehanteerd. Dat is niet terecht; wordt de canon voor een kortere
periode afgekocht, dan zal de afkoopsom per definitie lager dan de grondwaarde moeten zijn.
In hoofdstuk 8 zijn de financieel economische verschillen tussen eigenaren en erfpachters
onderzocht. We zijn er daarbij vanuit gegaan dat zij tot dezelfde gemeente behoren. Als eerste is
gebleken, dat in de grootste erfpachtgemeenten de gemiddeld besteedbare huishoudinkomens het
hoogst in de typische eigendomswijken zijn, en het laagst in de typische erfpachtwijken. Hierdoor
voldoen de stelsels van stedelijke erfpacht niet aan het Pareto criterium als het gaat om de
herverdeling van stedelijke welvaart. Immers, de laagste inkomens dragen wel bij aan de
gemeenschap terwijl de hoogste dat niet doen. Aangezien de erfpachtbaten deels aan de algemene
middelen ten goede komen, profiteren de hoogste inkomens van erfpacht ten koste van de
laagste inkomens. Bovendien hebben de hoogste inkomens al een beter welvaartsniveau doordat
zij over eigen grond beschikken en de laagste inkomens niet.
Bovendien worden erfpachters voor de belastingen, gebaseerd op de WOZ-waarde, aangeslagen
alsof zij eigenaar van de totale onroerende zaak zijn terwijl dit niet het geval is. Dit komt omdat
bij de WOZ-waarde uitgegaan wordt van de volle en onbezwaarde eigendom. Bij de
totstandkoming van deze wetgeving is onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen
eigendomsrechten en erfpachtrechten. Er is een Pareto verbetering te bereiken door dit
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onderscheid wel in de wet op te nemen. Dit kan bereikt worden door te bepalen dat de
waardebeschikking in geval van erfpacht de actuele grondwaarde, de van toepassing zijnde
algemene erfpachtvoorwaarden alsmede de herzieningsdatum van de canon dient te bevatten.
Met deze gegevens zal tevens de transparantie van erfpacht verbeterd worden, en bovendien kan
de actuele grondwaarde op de balans van de gemeente gehanteerd worden. Ceteris Paribus zullen
er dan overigens ook minder belastingopbrengsten zijn.
In hoofdstuk 9 is gewijd aan de vraag hoe erfpachtrechten te waarderen zijn. Het doel van de
taxatie van een erfpachtrecht is in het algemeen het vaststellen van de marktwaarde ervan. Echter,
de toepasselijkheid van het begrip marktwaarde kan, met name bij heruitgiften van tijdelijke
erfpachten betwist worden. Erfpachters zullen dan namelijk enige dwang ervaren om tot
overeenstemming over de waarde te komen en voorts zullen zij minder goed geïnformeerd zijn
dan de specialisten van de gemeente.
Het is de gangbare opvatting, dat de waarde van een erfpachtrecht plus de waarde van de blote
eigendom tezamen de waarde van de volle eigendom vormen. Eventueel kan er nog sprake zijn
van een correctie in verband met de incourantheid van het erfpachtrecht. Volgens marktpartijen
vindt de prijsvorming van erfpachtrechten niet overeenkomstig deze principes plaats. Pas
wanneer het einde van een tijdvak nadert, zou in de markt op het aflopen van het erfpachtrecht
gereageerd worden. De resultaten van een kleine praktijkcasus geven echter aan, dat er wel
degelijk een verschil kan worden aangetroffen tussen de prijzen van erfpachtrechten en de prijzen
van eigendomsrechten, waarbij het verschil overeenkomt met de prijs van de blote eigendom.
Echter, de casus is eigenlijk te beperkt om generieke uitspraken te doen.
Voor het berekenen van de waarde van het erfpachtrecht zijn de inkomstenbenadering en de
comparatieve benadering van de waarde het meest geëigend. Met name voor de cijfermatige
modellering van de canonregeling is de inkomstenbenadering van belang. Bij het invullen van de
parameters, zoals de disconteringsvoet voor het contant maken, ligt echter de comparatieve
benaderingswijze meer voor de hand.
Tot slot is er geen eenduidige theoretische methode om de waarde van de bebouwde grond vast
te stellen. Wel kunnen de beschikbare methoden, residuele grondwaarde en residuele
opstalwaarde, elkaar in de praktijk aanvullen.
In hoofdstuk 10 is de vraag behandeld of stedelijke erfpacht nut heeft bij het houden van invloed
op het gebruik van de grond. Dit is gebeurd vanuit een historisch perspectief. Ten tijde van de
invoering van stedelijke erfpacht in Amsterdam in 1896 was het publiekrecht voor de
beïnvloeding van het gebruik van de grond eigenlijk nog niet ontwikkeld. De Woningwet 1901
bracht hierin verandering; aan deze wet de leidende rol toebedeeld wat betreft stadsuitbreidingen.
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Echter, doordat deze leidende rol niet steeds feilloos vervuld kon worden, voorzagen
privaatrechtelijke regelingen, waaronder erfpacht, in een leemte. Gemeenten konden zo hun
greep op de stadsuitbreidingen stevig en vooral in eigen hand houden. Na 1945 ontwikkelde het
publiekrecht zich verder op terreinen waar erfpacht al in bepaalde regelingen voorzag. Te
noemen zijn voorschriften inzake bestemming en splitsing alsmede de mogelijkheid van
beëindiging in het algemeen belang. Omtrent het bestaan van soortgelijke regelingen in het
publiek- en het privaatrecht met betrekking tot de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting heeft
zich een aanzienlijke jurisprudentie gevormd. Hieruit kan opgemaakt worden, dat de rechtelijke
macht het gebruik van privaatrechtelijke regelingen in aanvulling op de publiekrechtelijke
regelingen op het terrein van de ruimtelijke ordening als acceptabel beschouwt, mits met
inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Op het terrein van de
volkshuisvesting wordt evenwel bekeken in hoeverre privaatrechtelijke regelingen de
publiekrechtelijke niet op onaanvaardbare wijze doorkruisen. Kortom: de betekenis van stedelijke
erfpacht bij het houden van invloed op het gebruik van de grond is, door de ontwikkeling in het
publiekrecht, afgenomen maar (nog) niet weggenomen.
In hoofdstuk 11 zijn aanbevelingen geformuleerd. De voor- en nadelen van stedelijke erfpacht
zijn kort samengevat. Op basis hiervan heb ik de conclusie getrokken, dat stedelijke erfpacht per
saldo geen positieve bijdrage aan de welvaart levert. Dit heeft tot de volgende aanbevelingen
geleid. De eerste aanbeveling luidt: schaf de verplichte stedelijke erfpacht af en bied
grondgebruikers de mogelijkheid te kiezen tussen erfpacht en eigendom. De tweede aanbeveling
luidt: gebruik publiekrecht in plaats van het privaatrechtelijke erfpacht om de beoogde doelen van
stedelijke erfpacht te realiseren. Onderzoek de mogelijkheden nader. De derde aanbeveling luidt:
maak erfpacht transparanter, door in de wet WOZ nadere regels voor de waardering van
erfpachtrechten op te nemen en door in de BBV de marktwaarde als waarderingsgrondslag van
erfpachtgrond op te nemen.
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Bijlage A. Aanpassingscoëfficiënten.
Tabel A.1. Aanpassingscoëfficiënten in verband met de aanpassing van de canon
Plaats (Algemene
AanVoorwaarden van passing
jaar)
na aantal
jaren

Aanpassings- Toelichting parameters
coefficient

Amsterdam (‘66)
Spijkenisse (‘93)
Hoorn (‘77)

5

(A/B):(C/D) A = waarde BNP (netto, marktprijzen) in lopende prijzen in t-2 (t
is jaar van aanpassing)
B = waarde BNP (netto, marktprijzen) in constante prijzen in t-2
C = waarde BNP (netto, marktprijzen) in lopende prijzen in t-7
D = waarde BNP (netto, marktprijzen) in constante prijzen in t-7

Dordrecht (‘69)

10

Variant hierop: dezelfde formule, maar dan worden c en d bepaald
voor t-12 in plaats van t-7

Arnhem (‘97)

5

Amsterdam (‘94)

5

Purmerend (‘92)

5

Schiedam (‘80)

5

Rotterdam (‘81, ‘84,
‘88, ‘93*) )
Vlaardingen (‘73)

1

A/B

5

A/B

Vlaardingen (‘84 en
‘92)

5

A/B

*) In

A/B

A/B

Bij beide varianten geldt: indien de aanpassingscoëfficiënt hoger
uitkomt dan de wettelijk toegestane huurverhogingen, dan wordt
dit laatste als uitgangspunt genomen.
A = consumentenprijsindexcijfer, reeks alle huishoudens, voor de
maand juli van t-1 (t is jaar van aanpassing)
B = idem, maar dan voor maand juli van t-6.

Variant hierop: er wordt uitgegaan van de maand juni in plaats van
maand juli en bovendien is bepaald dat:
Indien de opstallen verhuurd zijn, geldt dat indien de
aanpassingscoëfficiënt hoger uitkomt dan de wettelijk toegestane
huurverhogingen, dan wordt dit laatste als uitgangspunt genomen.
A = prijsindexcijfer twee maanden voor de kalendermaand van
aanpassing
B = prijsindexcijfer twee maanden voor de kalendermaand van de
vorige aanpassing (5 jaar eerder dus)
Variant hierop: uitgegaan wordt van het prijsindexcijfer één maand
in plaats van twee maanden voor de kalendermaand van
aanpassing, en idem voor 5 jaar eerder. Voorts is de stijging
gemaximeerd op 25%
A = prijsindexcijfer twee maanden voor aanpassing
B = prijsindexcijfer veertien maanden voor aanpassing.
A = gemiddelde reële rendement van de eeuwigdurende
staatsleningen (2,5 en 3%) over het 2e en 3e jaar voorafgaande aan
het bedoelde herzieningsjaar.
B = overeenkomstige gemiddelde reële rendement over het 7e en
8e jaar voorafgaande aan het bedoelde herzieningsjaar.
A = omslagrente van het gemeentelijk financieringsfonds in het
bedoelde herzieningsjaar, verhoogd met 1% voor risicodekking en
0,25% voor administratiekosten.
B = omslagrente van het gemeentelijk financieringsfonds in het 5e
jaar voorafgaand aan het herzieningsjaar, verhoogd met 1% voor
risicodekking en 0,25% voor administratiekosten.

Rotterdam is m.i.v. 1993 sprake van aanpassing van de canon op basis van de prijsindexcijfers van drie (teller) respectievelijk vijftien (noemer)

maanden voor aanpassing, in plaats van twee en veertien maanden.
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Bijlage B. Bevolkingsgroei en stedelijke erfpacht.
Voor gemeenten met stedelijke erfpacht is onderzocht of in de vijftig jaar voorafgaand aan de
invoering van stedelijke erfpacht, de bevolkingsgroei bovengemiddeld was. Als gemiddelde is
gehanteerd de bevolkingsgroei voor heel Nederland in de overeenkomstige periode. Aangezien
niet voor alle jaren bevolkingsstatistieken beschikbaar zijn, is steeds uitgegaan van de best
mogelijke benadering van “de halve eeuw voorafgaand aan”. De resultaten hiervan zijn als volgt:
Tabel B.1. Bevolkingsgroei in de halve eeuw voorafgaand aan de invoering van stedelijke erfpacht
Invoering
stedelijke erfpacht

Periode van de halve
eeuw voorafgaand

1896
1900
1905
1908
1911
1919
1920
1959
1974
1981
1982

1849-1899
1849-1899
1849-1899
1859-1909
1859-1909
1869-1919
1869-1920
1909-1960
1920-1970
1930-1980
1930-1980

Amsterdam
Haarlem
Zaandam
Dordrecht
Den Haag
Groningen
Den Helder
Den Bosch
Utrecht
Rotterdam
Leiden

Gemiddelde jaarlijkse
bevolkingsgroei in de
gemeente (%)
1,66
1,83
1,27
1,41
2,51
1,76
0,85
1,41
1,41
-0,03
0,75

Gemiddelde jaarlijkse
bevolkingsgroei in heel
Nederland (%)
1,03
1,03
1,03
1,13
1,13
1,28
1,26
1,35
1,31
1,18
1,18

Bronnen: CBS, Volkstellingen.

Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat in de gemeenten die erfpacht invoerden niet
altijd sprake was van een bovengemiddelde bevolkingsgroei in de halve eeuw voorafgaand daar
aan voorafgaand. In Rotterdam was de bevolkingsgroei zelfs negatief.
Vervolgens is voor enkele gemeenten die nooit de keuze voor stedelijke erfpacht hebben gemaakt
bekeken of zij in de periode 1850-2000 steeds een ondergemiddelde bevolkingsgroei kenden. De
resultaten hiervan zijn als volgt:
Tabel B.2. Bevolkingsgroei, naar subperioden, voor steden zonder erfpacht
Jaarlijks gemiddelde
bevolkingsgroei (%)
in de periode

Jaarlijks gemiddelde
bevolkingsgroei (%)
in de periode

Jaarlijks gemiddelde
bevolkingsgroei (%)
in de periode

Jaarlijks gemiddelde
bevolkingsgroei (%) in
de periode

Breda
Eindhoven
Nijmegen
Apeldoorn
Enschede

1849-1899
1,15
0,94
1,41
1,96
3,80

1899-1947
2,50
7,13
1,92
2,48
3,01

1947-2000
1,20
0,77
0,68
1,15
0,74

1849-2000
1,59
2,81
1,31
1,84
2,47

Nederland

1,03

1,31

0,96

1,10

Bronnen: CBS, Volkstellingen.

Uit deze gegevens blijkt dat al deze steden over de gehele periode 1850-2000 een
bovengemiddelde bevolkingsgroei hadden. Tezamen geven deze analyses aan, dat de invoering
van erfpacht niet automatisch samenhangt met een bovengemiddelde bevolkingsgroei.
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Bijlage C. Marktwaarde Amsterdamse erfpachtgrond.
De marktwaarde van de erfpachtgrond van Amsterdam is op 2 verschillende manieren geschat.
De eerste is een bottom-up benadering, gebaseerd op de grondprijzen voor en metrages van het
Amsterdamse onroerend goed. De tweede is een top-down benadering, waarbij de marktwaarde
van de erfpachtgrond is afgeleid van de totale WOZ-waarde van al het onroerend goed in
Amsterdam. De bottom-up benadering heeft meer betekenis.
C.1.

Bottom up benadering.

Op basis van de geraamde oppervlakten van het desbetreffende soort onroerend goed en de
bijbehorende grondprijzen kan de waarde van de grond berekend worden. Voor de grondprijzen
is uitgegaan van de bandbreedtes per stadsdeel en soort onroerend goed uit de meest recente
Grondprijzenbrief484, en van deze bandbreedte is telkens het gemiddelde gehanteerd ((ondergrens
bandbreedte + bovengrens bandbreedte) / 2). Aangezien het hanteren van deze grondprijzen
leidt tot een waarde van de grond als ware zij onbebouwd, dient er nog een reductie plaats te
vinden omdat de grond in werkelijkheid bebouwd is. Dat volgt in ieder geval uit de stellingname
van de rechtbank te Arnhem inzake de waarderingsmaatstaven van de erfpachtrechten in de
wijken Paasberg en Alteveer485, dat de waarde van bebouwde grond lager is dan de waarde van
onbebouwde grond. Er is echter nauwelijks informatie voorhanden om de hoogte van de
reductiefactor te bepalen. In Den Haag wordt een reductiefactor vanwege de bebouwde staat van
40-45% toegepast. Deze is echter deels op ervaringsgegevens en deels op politieke keuzes
gebaseerd. Derhalve is hier gekozen voor een lagere reductiefactor, van 20%.
Tabel C.1. Marktwaarde erfpachtgrond in Amsterdam, onbebouwd, in 2007 (Bottom up benadering)
Omschrijving

Voor specificatie
zie tabel
C.4
C.4
C.5
C.6
C.7
C.8

Vrije sector woningen (huur- en koop)
Sociale huurwoningen
Eenheden in studentenhuizen
Kantoren
Bedrijfsruimten
Winkels
Totaal (onbebouwd)
Verhouding bebouwd/onbebouwd
Totaal (bebouwd)

Marktwaarde
x € 1.000.000,8.934
3.248
43
4.087
650
1.018
17.980
80%
14.384

In het navolgende zijn per soort onroerend goed steeds de voornaamste uitgangspunten en
berekeningen weergegeven.

484
485

Grondprijzenbrief 2007, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam (Amsterdam 2006)
Rechtbank Arnhem 5 oktober 2005, NJF 2006/21
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Woningen.
De marktwaarde van de grond van de woningen is berekend aan de hand van de grondprijzen per
m2 en een onderbouwde schatting van het totale woonoppervlak. Dit laatste gegeven is niet direct
beschikbaar, en moet derhalve – indirect - uit andere gegevens afgeleid worden, de
desbetreffende bewerkingen zijn voornamelijk in tabellen C.2., C.3. en C.4. inclusief bijbehorende
noten opgenomen.
In tabel C.2. zijn de beschikbare statistieken inzake de verdeling van de woningen over particulier
eigendom en huurwoning en het totaal aantal woningen opgenomen. Tevens is als schatting het
totale woonoppervlak opgenomen. De woonoppervlaktes van de huurwoningen zijn berekend op
basis van beschikbare statistieken over de gemiddelde woninghuren en de gemiddelde
woninghuren per m2. De woonoppervlaktes van de koopwoningen zijn berekend op basis van de
relatieve verdeling van de desbetreffende woningvoorraad naar grootteklasse. De totale
woonoppervlakte per stadsdeel is de som van de woonoppervlakte van de huurwoningen en die
van de koopwoningen.
Tabel C.2. Kenmerken woningvoorraad: aantal woningen, totale oppervlakten en verdeling naar eigendom

Centrum
Westpoort
Westerpark
Oud-West
Zeeburg
Bos en Lommer
De Baarsjes
Amsterdam Noord
Geuzenveld-Slotermeer
Osdorp
Slotervaart
Zuidoost
Oost/Watergraafsmeer
Oud-Zuid
Zuideramstel

Verdeling naar eigendom 1)
Eigenaar
Verhuur
Verhuur
bewoner particulier
Sociaal
(%)
(%)
(%)
25,2
33,8
40,9
9,0
91,0
15,7
61,7
22,6
19,7
34,5
45,7
25,7
58,3
16,0
13,2
59,3
27,5
15,4
39,2
45,4
18,3
77,5
4,2
18,9
76,1
5,0
30,2
60,4
9,4
26,2
49,6
24,1
19,7
71,7
8,6
18,2
57,4
24,4
21,2
31,0
47,9
23,4
33,1
43,5

Totaal
(%)

Totaal aantal
woningen

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

47.030
100
19.415
18.910
20.431
14.743
18.880
39.533
18.006
20.461
19.199
36.785
29.876
47.828
27.310

Totale woonoppervlakte
(m2 BKO) 2)
3.040.060
8.360
1.133.815
1.14.520
1.476.435
844.915
1.094.110
2.756.935
1.139.020
1.502.915
1.480.725
2.718.405
1.980.650
3.142.460
1.944.010

Totaal
21,1
51,8
27,1
100,0
378.507
25.405.335
1)
Berekend op basis van het aantal woningen naar stadsdeel en eigendom. De oppervlakte wordt in termen van het
Binnenwerks Kernoppervlak (BKO) gegeven, dit wijkt nauwelijks af van het Gebruiksvloeroppervlak (GBO)486.
Bronnen: O+S Amsterdam, alsmede Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.
2)
Er is gerekend met een gemiddelde oppervlakte van 62,6 m2 per woning in de sociale verhuur, 67,5 m2 per woning
in de particuliere verhuur en 79,7 m2 per woning van een eigenaar bewoner. Deze gegevens volgen op hun beurt uit
de volgende gegevens: gemiddelde huur van €336,- voor een woning in de sociale verhuur en een gemiddelde huur
van €425 voor een woning in de particuliere verhuur. De bijbehorende gemiddelde huren per m2 zijn: €5,37 (sociale
verhuur) en €6,30 (particuliere verhuur). De gemiddelde oppervlakte van een woning van een eigenaar bewoner is
herleid uit de relatieve verdeling van de desbetreffende woningvoorraad naar grootteklasse487.
486
487

Grote gezinnen grote woningen, Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (Amsterdam 2006), p.4
Wonen in Amsterdam 2005, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2006), p. 19, 28
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In tabel C.3. zijn de grondprijzen voor de woningen in de marktsector en de sociale verhuur
opgenomen, afkomstig uit de Grondprijzenbrief 2007. Op basis hiervan, alsmede de
woonoppervlaktes en verdelingen naar koop- en huurwoning uit tabel C.2. zijn de grondwaardes
voor de marktsector en de sociale verhuur berekend. Het betreft dan de grondwaarde in
onbebouwde staat, aangezien de grondprijzen betrekking hebben op nieuwe gronduitgiften.
Tabel C.3. Grondprijzen

Centrum
Westpoort
Westerpark
Oud-West
Zeeburg
Bos en Lommer
De Baarsjes
Amsterdam Noord
Geuzenveld-Slotermeer
Osdorp
Slotervaart
Zuidoost
Oost/Watergraafsmeer
Oud-Zuid
Zuideramstel
Totaal

Marktsector (eigenaar-bewoners
en particuliere verhuur)
Meergezins
Eengezins
(€ / m2)
(€ / m2)
1.400

900
1.200
800
400
700
550
300
300
350
200
875
1.525
950

Sociale verhuur
(€ / woning)
30.000
20.000
30.000
20.000
13.500
20.000
13.500
13.500
13.500
13.500
13.500
20.000
30.000
30.000

1.525
800
650
750
775
475
975
1.750
925

Grondwaarde,
onbebouwd.
Marktsector
(x €1.000.000)
2.815,4
0,0
390,9
897,6
547,2
137,6
465,8
360,8
93,4
211,5
300,2
180,2
748,7
3.368,3
1.231,5
11.749,3

Grondwaarde,
onbebouwd.
Sociale verhuur
(x €1.000.000)
477,6
0,0
239,5
195,9
238,4
118,0
147,9
413,4
185,0
167,0
128,6
355,9
342,9
444,4
271,2
3.725,8

Bovenstaande opzet gaat uit van alle woningen in een stadsdeel. Echter, per stadsdeel kunnen
zowel woningen op erfpachtgrond als particuliere grond voorkomen. De exacte aantallen en
metrages zijn niet bekend. Uit praktische overweging is de grond in het Centrum als particulier
bezit beschouwd, en alle andere grond als erfpachtgrond. In verband hiermee heeft in tabel C.4.
nog de volgende correctie plaatsgevonden:
Tabel C.4. Waarde erfpachtgrond (onbebouwd) voor woningen in marktsector en sociale verhuur.

Marktwaarde grond (onbebouwd), geheel Amsterdam
Waarde particuliere grond (onbebouwd, Centrum)

Marktsector
(x €1.000.000)
11.749,3
2.815,4

Sociale verhuur
(x €1.000.000)
3.725,8
477,6

8.933,8

3.248,2

Waarde erfpachtgrond (onbebouwd)

De waarde van de grond van onzelfstandige wooneenheden is als volgt berekend:
Tabel C.5. Waarde erfpachtgrond van onzelfstandige studentenwoningen.

Aantal
Corporaties
Particulieren

5.500
600

Grondprijs
(€ / wooneenheid)
7.000
7.000

Waarde erfpachtgrond (onbebouwd)

Waarde grond
(x €1.000.000)
38,5
4,2
42,7
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De grondprijs van €7.000 is het rekenkundig gemiddelde van de grondprijzen voor de 3
onderscheiden gebieden. Het gaat om: €10.000 voor gebied 1 (o.a. Centrum), €6.667 voor gebied
2 (o.a. Watergraafsmeer) en €4.500 voor gebied 3 (o.a. Zuidoost).

Kantoren.
Als grondprijzen zijn gehanteerd de middenwaarden van de bandbreedtes van de grondprijzen,
zoals opgenomen in de Grondprijzenbrief 2007. De oppervlakten kantoren zijn voornamelijk
gebaseerd op de opgaven van de recentste kantorenmarktrapportage488 van de gemeente, waar
nodig aangepast in verband met aansluiting op de locaties zoals aangegeven in de
Grondprijzenbrief. Evenals bij de woningen heeft een correctie plaatsgevonden voor het
particuliere grondbezit. Uit praktische overweging is deze correctie gelijkgesteld aan de waarde
van de grond in het Centrum.
Tabel C.6. Waarde erfpachtgrond kantoren.

Locatie
Centrum
Oost
Amstel Businesspark
Centrumgebied Zuidoost 1)
Amstel III
Zuidas
Riekerpolder – Oude Haagseweg
Oud-Zuid
IJ-oevers
Teleport
A10-west
Science Park
Amsterdam-Noord

Grondprijs per m2
bvo (€)
888,00
1009,00
690,50
657,50
657,50
1.440,50
1.134,50
1.037,00
907,50
714,50
659,50
794,50
462,50

Totale oppervlakte
in m2 bvo
1.532.000
164.000
150.000
500.000
750.000
788.000
180.000
210.000
125.000
880.000
780.000
150.000
136.000

Totaal voor Amsterdam
6.345.000
Waarde particuliere grond (onbebouwd, Centrum)
Waarde erfpachtgrond (onbebouwd)
1)
Grondprijs voor centrumgebied gelijkgesteld aan grondprijs Amstel III

488

Waarde grond
(x €1.000.000)
1.360,4
165,5
103,6
328,7
493,1
1.135,1
204,2
217,8
113,4
628,8
514,4
119,2
62,9
5.447,1
1.360,4
4.086,7

We’re Amsterdam 2006, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2006), alsmede De Amsterdamse kantorenmarkt
2004, gemeente Amsterdam (Amsterdam 2004)
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Bedrijfsruimten.
De waarde van de grond voor bedrijfsruimten is op overeenkomstige wijze als bij de kantoren
berekend.
Tabel C.7. Waarde erfpachtgrond bedrijfsruimten.

Locatie
Sloterdijk I en II
Sloterdijk III
Lutkemeer
Schinkel
Buiksloterham, Cornelis D.
Amstel I en II
Zuidoost/Amstel III
Amstel Businesspark
Centrum
Zuidas

Grondprijs per m2
bvo (€)
269,00
191,50
327,50
282,50
208,50
295,50
340,00
283,50
145,00
145,00

Totaal voor Amsterdam
Minus waarde particuliere grond (onbebouwd, Centrum)
Waarde erfpachtgrond (onbebouwd)

Totale oppervlakte
in m2 bvo
466.667
904.333
100.000
55.000
496.000
183.000
249.000
175.000
434.000
78.000

Waarde grond
(x €1.000.000)
125,5
173,2
32,7
15,5
103,4
54,1
84,7
49,6
62,9
11,3

3.141.000

713,0
62,9
650,1

Winkels.
De waarde van de grond voor winkels is op overeenkomstige wijze als bij de kantoren berekend.
Tabel C.8. Waarde erfpachtgrond winkels.
Locatie
Buurtniveau
Wijkniveau
Stadsdeelniveau
Kernwinkelapparaat (Centrum)
Perifere Detailhandel

Grondprijs per m2
bvo (€)
685,00
1.015,50
4.050,00
11.750,00
317,50

Totale oppervlakte
in m2 bvo
206.000
206.000
148.000
125.000
215.000

Waarde grond
(x €1.000.000)
141,1
209,2
599,4
1.468,7
68,3

Totaal voor Amsterdam
900.000
Minus waarde particuliere grond (onbebouwd, Kernwinkelapparaat in het Centrum)
Waarde erfpachtgrond (onbebouwd)

C.1.

2.486,7
1.468,7
1.018,0

Top down benadering.

Op basis van de totale WOZ-waarde van al het onroerend goed in Amsterdam, alsmede enkele
kengetallen, kan de waarde van de erfpachtgrond als volgt berekend worden:
Tabel C.9. Marktwaarde erfpachtgrond in Amsterdam, onbebouwd, in 2007 (top down benadering)
x €1.000.000,WOZ waarde (2006) geheel Amsterdam 1)
Aandeel grond in totale WOZ waarde
Marktwaarde van alle grond in Amsterdam
Aandeel erfpacht in totale grondareaal 2)
Marktwaarde van erfpachtgrond in Amsterdam (onbebouwd)
1) bron: CBS.
2) bron: Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam.
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€ 107.817
30%
€ 32.345
80%
€ 25.876

x
x

Het cijfer van de totale WOZ-waarde van Amsterdam is afkomstig van het CBS. De WOZwaarde is voor dit doel een geschikt gegeven, omdat het uitgaat van de volle en onbezwaarde
eigendom489. Het aandeel van de waarde van de grond in de totale WOZ waarde, welke uiteraard
per locatie en type onroerend goed kan variëren, is bepaald op basis van de volgende referenties:
1. Uit een onderzoek naar de invloed van erfpacht op verkoopcijfers in het kader van de
Wet WOZ, gedateerd december 1996, van de Gemeentebelastingen Amsterdam bleek de
grondwaarde in Amsterdam gemiddeld ongeveer 27% van de WOZ-waarde te zijn. Dit
bleek uit de vergelijking van verkoopcijfers van canonbetalende erfpachtrechten en
afgekochte erfpachtrechten. Uitsluitend goed vergelijkbare woningen waren hiervoor,
paarsgewijs (canonbetalend versus afgekocht), in het onderzoek betrokken. Hierbij werd
verondersteld, dat de waarde van een afgekochte erfpachtrechten overeenkwam met de
waarde van de volle eigendom en de waarde van de canonbetalende erfpachtrechten
alleen op de opstallen betrekking hadden. Per saldo werd aldus de waarde van de grond
alsmede het aandeel van de grond in het totaal becijferd490.
2. In de jaren negentig zijn volgens een artikel in het tijdschrift Nul20 de grondquoten, dit is
de verhouding tussen de waarde van de grond en de waarde van de totale onroerende
zaak, als volgt gestegen. In 1991 bedroeg de grondquote in Amsterdam nog 22,7%, in
1998 steeg die naar 26,6% en in 2001 naar 30%491.
3. Op basis van de bandbreedtes voor grondprijzen van het gemeentelijk Grondbedrijf van
Amsterdam en de gemiddelde verkoopprijs van bestaande en nieuwe woningen in
Amsterdam schatte de auteurs van het rapport “Woningbouw in de Noordvleugel” de
gemiddelde grondquote voor Amsterdamse woningen in 2003 op 33,7%492.
4. Volgens Bouwfonds MAB Ontwikkeling variëren grondquotes naar locatie, type woning
en beleid van de gemeente. Gemiddeld zal de grondquote in ons land in 2006 rond de
30% liggen493.
5. Volgens een rapport van OTB uit maart 2005 varieerden de grondaandelen in de vrij-opnaam prijzen van woningen in de Zuidbuurt van het Steigereiland op IJburg, afhankelijk
van het type woning en prijssegment, tussen 32% en 54%494.
Deze referenties geven aan, dat als aanname een aandeel van 30% van de grondwaarde in de
totale WOZ-waarde redelijk is. Een decennium geleden becijferde de Gemeentebelastingen
489

Wet van 15 december 1994, Staatsblad 1994, no. 874, art. 17 lid 2.
Erfpacht, Gemeentebelastingen Amsterdam, p. 15.
491
I. Kuiper, “De wondere wereld van de grondprijs”, Nul20 1 (Amsterdam 2002)
492
C. Bijvoet, e.a., Woningbouw in de Noordvleugel. Onderzoek naar woningvraag en bouwlocaties tot 2030
(Amsterdam 2003) p. 57.
493
Grondbeleid in Nederland, uitgave van Bouwfonds MAB Ontwikkeling (z.p. 2006) p. 8
494
J. de Greef, Gronduitgifteprijzen op uitleglocaties (Delft 2005) p. 35.
490
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Amsterdam immers zelf al een aandeel van 27%, terwijl het bekend is dat dit sindsdien door de
relatief sterke stijging van de grondwaarde méér geworden moet zijn. Andere onderzoekers
schatten dat het aandeel recent op ongeveer 34%, en op specifieke locaties in Amsterdam komen
hogere cijfers voor. In Nederland gemiddeld ligt het aandeel van de grondwaarde rond de 30%,
en dit is voor de schatting gehanteerd.
De eerste referentie, uit het onderzoek van de Gemeentebelastingen Amsterdam inzake de WOZ
waarden heeft betrekking op bebouwde grond, de overige referenties betreffen onbebouwde
grond. Er is echter maar weinig bekend over de verhouding tussen de waarde van bebouwde
grond en die van onbebouwde grond.
De top-down methode heeft als voornaamste bezwaar, dat aan alle grond eenzelfde gemiddelde
waarde wordt toegekend. Er wordt voorbijgegaan aan verschillen in grondprijzen voor de
verschillende delen van de stad c.q. voor de verschillende soorten onroerend goed, maar ook aan
verschillen in de verhouding van erfpachtgrond ten opzichte van het totale oppervlak. Om deze
redenen heeft de top-down benadering eigenlijk geen echte betekenis.
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Bijlage D. Grondprijsontwikkeling in de 20e eeuw.
Een eerste studie waarin het niveau van grondprijzen geanalyseerd werd betreft die van Van
Vliet, genaamd “Gemeenschappelijke Hypotheken” uit 1917. Hierin verschaft de auteur een
beeld van het prijsverloop van in verkochte onbebouwde percelen in het centrum van
Amsterdam tussen 1901 en 1916. Als zodanig staat deze studie los van latere studies die
overwegend juist de prijsontwikkeling van bouwgrond voor woningbouw tot onderwerp hadden.
Van Vliet betoogt dat bedrijfsgebouwen in het centrum van Amsterdam tot de beste
onderpanden voor eerste hypothecaire leningen behoren, en onderbouwt dit aan de hand van de
bevolkingsontwikkeling en de grondprijsstijging als gevolg van de bedrijfsconcentratie ter
plaatse495. Inzake de grondprijsontwikkeling verschaft hij gegevens (adres, datum, oppervlakte en
verkoopprijs) van 88 individuele veilingtransacties. Het gaat om 7 percelen aan het Damrak, 10
aan het Rokin, 20 in de Kalverstraat, 2 in de Heiligeweg, 1 aan het Koningsplein, 6 in de
Reguliersbreestraat, 7 in de Leidsestraat, 1 aan het Leidseplein, 3 in de Paleisstraat en 31 aan de
Nieuwendijk. Op grond van de transactiegegevens laat zich voor de periode 1901-1916 de
grondprijsontwikkeling in het centrum van Amsterdam als weergegeven in grafiek D.1.
Grafiek D.1. Gemiddelde grondprijzen (ƒ/m2) van in veiling verkochte percelen in Amsterdam centrum, 1901-1916
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bron: Van Vliet

Latere studies hebben juist de prijsontwikkeling van bouwgrond voor woningbouw tot
onderwerp gehad. In het navolgende komen hiervan alleen de hoofdlijnen aan bod.
Op grond van de Woningwet 1901 konden gemeenten aan het begin van twintigste eeuw
financiële bijdragen voor de realisatie van woningwetwoningen verkrijgen496. De praktijk van de

495

C.D. Van Vliet, “Gemeenschappelijke Hypotheken”, in Jaarboekje van de Vereeniging van Directeuren van
Hypotheekbanken 1 (Amsterdam 1915), p. 407, 416-418
496
Wet van 22 juni 1901, Staatsblad 1901, no. 158, art. 29 t/m art. 36
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eerste twee decennia leerde, dat waar gemeenten een autonoom grondprijsbeleid voor de
Woningwet woningen voerden, dit leidde tot onnodig hoge grondprijzen en navenant
ongewenste hoge woningdichtheden. Naar verluidt waren er zelfs voorbeelden van gemeentelijke
grondexploitaties waarop vermoedelijk grote winsten gemaakt waren. Dit vormde in 1926
aanleiding om de grondprijs van een Woningwet-woning te limiteren op ƒ600,-. Direct na de
Tweede Wereldoorlog is de limiet in verband met de gestegen kosten naar ƒ1.000,- per woning
opgetrokken. In 1952 is het beleid van de grondprijslimieten beëindigd. Redenen hiervoor waren
de geringe doelmatigheid (voor grote gemeenten was de limiet te laag, voor kleine gemeenten
wellicht te hoog) en de beperkte mogelijkheden het grondgebruik te beïnvloeden497.
De feitelijke grondprijsontwikkeling voor de periode 1910-1929 is aan de hand van twee reeksen
te beschrijven. De eerste is een reeks voor de gemiddelde grondkosten van met rijkssteun
ingevolge de Woningwet op eigen grond gebouwde woningen voor de periode 1905-1929498. Dit
betreft cijfers voor Nederland gemiddeld. De tweede is een reeks voor de grondkosten van door
woningbouwcorporaties gebouwde woningen in Amsterdam voor de periode 1910-1937,
ontleend aan het rapport van de Commissie Grondkosten uit 1963499. Voor de beide reeksen is in
grafiek D.2. alleen de periode 1910-1929 opgenomen, dus die periode waarvoor van beide
reeksen cijfers beschikbaar zijn.

.

Grafiek D.2. Gemiddelde kavelprijzen (ƒ per kavel) voor woningen, in Nederland en Amsterdam 1910-1929
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Voor een berekening van de grondprijsstijging hebben deze reeksen overigens slechts een
indicatieve betekenis. Ze hebben immers betrekking op kavelprijzen, zijnde het product van
497

G.P. Keers, Het rijksgrondbeleid voor de woningbouw sinds 1900 (Zoetermeer 1989) p. 19-22, 43
Keers, Rijksgrondbeleid, p. 189
499
Rapport van de Commissie Grondkosten, Commissie Grondkosten (Den Haag 1963) bijlage 5
498
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kaveloppervlak en m2-prijs. Het is niet uitgesloten dat de kaveloppervlaktes gevarieerd werden,
afhankelijk van het m2-prijsniveau van de grond, teneinde optimaal van de mogelijkheden van de
limietbedragen gebruik te maken. Voor een zuivere berekening van de grondprijsstijging zijn juist
de m2-prijzen benodigd.
In de Tweede Wereldoorlog werd door de bezetter het Vervreemdingsbesluit nietlandbouwgronden ingevoerd. Dit hield in dat koopprijzen van ongebouwde eigendommen het op
9 mei 1940 gebruikelijke en redelijke bedrag niet mocht overtreffen500. Deze maatregel paste in
het algehele beleid van prijsbeheersing tijdens de bezetting, en is later weer ingetrokken.
Voor de ontwikkeling van de grondprijzen in de periode 1927-1947 zijn slechts voor enkele
afzonderlijke

jaren

gegevens

beschikbaar.

Het

betreft

gemiddelde

kavelprijzen

én

kaveloppervlaktes voor 3 verschillende gemeenteklassen (zie tabel D.1.) opgenomen. De
gemeenteklassen zijn (I) gemeenten met meer dan 30.000 inwoners, (II) gemeenten met 5.000 tot
30.000 inwoners en (III) gemeenten met minder dan 5.000 inwoners.
Tabel D.1. Gemiddelde grondkosten en kavelgrootten van woningbouw per gemeenteklasse
Jaar:
Gemeenteklasse:
I
II
III

Grondkosten (ƒ)
‘27/’35 ‘36 ‘37/’42
725
505
290

779
610
446

711
560
417

‘47
1.490
1.030
790

Kavelgrootte (m2)
‘27/’35 ‘36 ‘37/’42
97
199
465

108
218
472

141
198
607

‘47
137
237
436

Grondprijs in ƒ per m2
‘27/’35 ‘36 ‘37/’42 ‘47

7,47
2,54
0,62

7,21
2,80
0,94

5,04
2,83
0,67

10,88
4,35
1,81

Uit deze tabel is af te leiden, dat gedurende de crisis van de jaren dertig, tot na het begin van de
Tweede Wereldoorlog de grondprijzen nauwelijks in betekenis waren gewijzigd. Pas na de oorlog
stegen de grondprijzen weer, en zelfs fors. Ten opzichte van het prijsniveau aan het begin van de
oorlog waren de grondprijzen kort erna overal vrijwel verdubbeld. In de grote steden kwamen in
1949 al Woningwet-woningen voor met grondkosten van circa ƒ3.000,- tot ƒ4.000,-. Hieraan
lagen onder andere toegenomen stedebouwkundige eisen met ruimer grondgebruik ten
grondslag501.
In 1952 werd het beleid van grondprijslimieten zoals gezegd verlaten en vervangen door een
systeem van grondkostenbeoordeling per uitbreidingsplan. Hierbij werden de door de gemeente
geraamde

kosten

voor

een

uitbreidingsplan

vergeleken

met

een

normatieve

grondkostenberekening, gebaseerd op normen voor de bebouwingsdichtheid (o.a. kavelgrootte,

500

G.Th.J. Delfgaauw, Prijsvorming en prijsbeheersing van den ruwen bouwgrond (Alphen aan den Rijn 1946),
p. 2
501
Keers, Rijksgrondbeleid, p. 25-27
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straatverharding, groenvoorzieningen en woningtype) en bijbehorende eenheidsprijzen502. Toen
na enige jaren de grondprijzen aanzienlijk gestegen bleken, werd in 1961 een Commissie
Grondkosten ingesteld. Na onderzoek concludeerde deze dat de stijging het gevolg was van drie
oorzaken. Allereerst waren in gemeenten, waar vroeger, meestal wegens het ontbreken van een
goede kostprijsberekening, grond beneden de kostprijs werd verkocht, de grondprijzen
opgetrokken tot het peil van de productiekosten. Ten tweede waren de bebouwingscoëfficiënten
algemeen verlaagd, onder invloed van de gewijzigde inzichten op stedebouwkundig gebied en de
hogere eisen die het verkeer stelde. Ten derde werden in kleinere gemeenten steeds meer
voorzieningen getroffen en was er steeds meer sprake van een stedebouwkundige opzet van het
uitbreidingsplan503.
Vanuit de wens eenduidiger om te gaan met de toerekening van de grondkosten, de nieuwe eisen
aan het grondgebruik en om te komen tot een differentiatie van grondprijzen naar
financieringscategorie, werd in 1968 een nieuwe systematiek voor de beoordeling van
grondkosten geïntroduceerd middels het zogenaamde ‘Bruine Boekje’ en het ‘Blauwe Boekje’504.
Deze systematiek werd tot 1986 gehanteerd, sindsdien is sprake van een decentralisatie van het
grondbeleid. Onder invloed van de VINEX vond in de jaren tachtig en negentig de grond-quote
methode bij gemeenten brede ingang voor het bepalen van grondprijzen. Aan deze methode
kleven echter nadelen, zoals een progressieve winststijging voor projectontwikkelaars wanneer de
woningprijzen stijgen505 en het ontmoedigen van kwaliteitsverbeteringen tijdens de
realisatiefase506. Sinds enkele jaren staat de grondquote systematiek ter discussie, en vindt de
residuele grondprijsberekening steeds vaker ingang.
Voor vrijwel de gehele naoorlogse periode heeft De Kam een reeks voor de grondprijzen voor
sociale woningbouw berekend507, op basis van diverse bronnen zoals de Statistiek der
Gemeentelijke grondbedrijven en studies van Keers, VROM en Tauw (zie grafiek D.3.). Deze
reeks luidt in termen van prijzen per m2 , en is gebaseerd op de ontwikkeling van kavelprijzen,
alsmede een bewerking van verscheidene bronnen in verband met de ontwikkeling van de
kaveloppervlakte. Daarbij valt op, dat de gemiddelde kavelgrootte in Nederland gedurende de
gehele naoorlogse periode geleidelijk is gedaald. Deze daling kan voornamelijk worden
toegeschreven aan een toename van het aandeel gestapelde woningen in de totale productie ten
opzichte van het aandeel eengezinswoningen.

502

Keers, Rijksgrondbeleid, p. 46-47
Rapport Commissie Grondkosten, p. 22-23
504
Keers, Rijksgrondbeleid, p. 75-113
505
P. van Bosse, Het failliet van de grondquote (Rotterdam 2001) p. 1
506
H. Priemus, “Grondprijzen aan banden?”, B&G 29 (Den Haag mei/juni 2002) p. 31.
507
G. de Kam, Op grond van beleid (Almere 1996) p. 420-425
503
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Grafiek D.3. Gemiddelde grondprijzen (ƒ/m2 ) voor sociale woningbouw in Nederland, 1953-1994
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Een recente statistiek voor de ontwikkeling van grondprijzen kan ontleend worden aan de
Vastgoedmonitor van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE), en bestrijkt de jaren 1998 tot
en met 2003 (zie tabel D.2.)
Tabel D.2. Grondprijzen nieuwbouw woningen in Nederland, 1998-2003.
Jaar:
Grondprijzen woningbouw (€ / m2)

1998
134

1999
148

2000
173

2001
214

2002
279

2003
272

Bron: ASRE

Dat

het

rijksgrondprijsbeleid

via

de

Woningwet

een

belangrijke

factor

in

de

grondprijsontwikkeling gedurende de twintigste eeuw is geweest kan onder andere afgeleid
worden uit het volgende. Het aantal woningen in Nederland nam van 1,1 miljoen in 1899 naar 6,6
miljoen in 2001 toe, een toename van 5,5 miljoen woningen. Het aantal Woningwetwoningen
wordt op circa 2,3 miljoen geraamd. Daarmee bedraagt het aandeel van de Woningwetwoningen
in de totale woningproductie gedurende de twintigste eeuw maar liefst 42%.
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Bijlage E. Transactiegegevens wijk Sterrenburg te Dordrecht.
Voor de transactiegegevens in de wijk Sterrenburg te Dordrecht zijn de volgende bronnen
geraadpleegd:
1. Koopprijzen woningen via het Kadaster, voor de periode 1993 tot en met 2006.
2. Prijzen van de blote eigendommen, zowel via het Kadaster als een opgave van de
gemeente Dordrecht. In tegenstelling tot het overzicht van de koopprijzen, zijn deze
gegevens over de prijzen van de blote eigendommen niet volledig. Gegevens die wel in de
opgave van de gemeente staan komen bijvoorbeeld niet voor in de gegevens van het
Kadaster. Voorts zijn er maar gegevens van 14 blote eigendommen, dat is maar een klein
deel van de 133 blote eigendommen die inmiddels overgedragen zijn.
In het raadsbesluit met nr. 12314 afd. I-2, van 2 januari 1980 zijn de volgende adressen
gespecificeerd waarvan de erfpachters de mogelijkheid hebben gekregen de blote eigendommen
van de grond te verwerven. Inmiddels, in 2007, staan overigens de meeste woningen op eigen
grond en sommige nog op erfpacht.
Tabel E.1. Adressen volgens raadsbesluit nr. 12314 afd. I-2, van 2 januari 1980.
Straat
Aldebaranhof
Antareshof
Eastonstraat
Eddingtonweg
Eddingtonweg
Halleyweg
Junolaan
Junolaan
Kleine Beerstraat
Orionstraat
Plutolaan
Polluxhof
Polluxhof
Poolsterhof
Rigelhof
Uranuslaan

huisnummers
25 t/m 39
2 t/m 16
36 t/m 52
49 t/m 63
2 t/m 20
2 t/m 16
1 t/m 31
2 en 4
49 t/m 61
2 t/m 16
6 t/m 24
2 t/m 36
25 t/m 39
1 t/m 19
2 t/m 16
12 t/m 28

postcode
Oneven
Even
Even
Oneven
Even
Even
Oneven
Even
Oneven
Even
Even
Even
Oneven
Oneven
Even
Even

3318 BA
3318 TC
3318 RA
3318 BE
3318 BG
3318 CM
3318 EB
3318 EB
3318 RD
3318 TE
3318 EP
3318 BJ
3318 BH
3318 RK
3318 CZ
3318 EV

Aantal
percelen
8
8
9
8
10
8
16
2
7
8
10
18
8
10
8
9
147

Uitsluitend voor de tussenwoningen (hoekwoningen zijn buiten beschouwing gelaten), staan in de
tabel E.2. de koopprijzen van de woningen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar erfpacht
en volle eigendom. De gegevens bestrijken de periode 1993 tot en met 2006 en zijn in
chronologische volgorde weergegeven.
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Tabel E.2. Koopprijzen woningen.
Datum

Straat

Huisnummer

Postcode

Prijs van het
erfpachtrecht (€)

27-01-1993
16-06-1993
23-09-1993
02-06-1994
26-07-1994
11-08-1994
02-12-1994
06-12-1994
12-12-1994
03-04-1995
01-05-1995
01-05-1995
01-06-1995
02-06-1995
26-07-1995
02-08-1995
18-09-1995
02-11-1995
29-11-1995
04-02-1997
03-06-1997
02-07-1997
27-10-1997
04-11-1997
20-11-1997
14-05-1998
20-07-1998
02-02-1999
21-04-1999
27-04-1999
26-08-1999
27-10-1999
01-11-1999
02-11-1999
20-12-1999
30-03-2000
02-05-2000
29-12-2000
02-02-2001
09-02-2001
14-09-2001
03-10-2001
17-12-2001
03-04-2002
28-05-2002
10-12-2002
02-10-2003
16-12-2003
16-04-2004
03-05-2004
17-05-2004
17-05-2004

Polluxhof
Junolaan
Polluxhof
Uranuslaan
Plutolaan
Polluxhof
Polluxhof
Aldebaranhof
Uranuslaan
Plutolaan
Poolsterhof
Plutolaan
Eddingtonweg
Uranuslaan
Poolsterhof
Kleine Beerstraat
Polluxhof
Aldebaranhof
Eddingtonweg
Eddingtonweg
Junolaan
Junolaan
Eddingtonweg
Polluxhof
Poolsterhof
Eddingtonweg
Antareshof
Antareshof
Eastonstraat
Junolaan
Kleine Beerstraat
Junolaan
Orionstraat
Uranuslaan
Polluxhof
Uranuslaan
Rigelhof
Polluxhof
Eddingtonweg
Poolsterhof
Aldebaranhof
Antareshof
Kleine Beerstraat
Rigelhof
Eastonstraat
Polluxhof
Eastonstraat
Polluxhof
Eastonstraat
Antareshof
Eastonstraat
Eastonstraat

30
15
20
20
18
31
33
29
14
10
15
24
4
24
7
49
28
33
14
6
25
23
8
4
17
51
10
8
48
3
59
31
6
14
27
12
12
22
61
15
37
8
55
10
44
28
50
6
35
8
38
36

3318 BJ
3318 EB
3318 BJ
3318 EV
3318 EP
3318 BH
3318 BH
3318 BA
3318 EV
3318 EP
3318 RK
3318 EP
3318 BG
3318 EV
3318 RK
3318 RD
3318 BJ
3318 BA
3318 BG
3318 BG
3318 EB
3318 EB
3318 BG
3318 BJ
3318 RK
3318 BE
3318 TC
3318 TC
3318 RA
3318 EB
3318 RD
3318 EB
3318 TE
3318 EV
3318 BH
3318 EV
3318 CZ
3318 BJ
3318 BE
3318 RK
3318 BA
3318 TC
3318 RD
3318 CZ
3318 RA
3318 BJ
3318 RA
3318 CZ
3318 BH
3318 TC
3318 RA
3318 RA

54.454
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Prijs van de volle
eigendom (€)
90.756

56.269
99.832
99.832
82.815
74.874
74.874
90.756
106.638
83.949
111.176
80.773
105.277
81.680
93.706
86.218
77.143
91.210
90.756
117.983
114.353
119.798
106.638
107.773
117.983
113.445
97.563
101.647
147.479
135.000
142.487
108.227
140.218
138.403
151.109
133.865
142.941
142.941
142.941
161.092
144.075
145.210
162.226
172.400
158.000
190.000
157.000
177.000
179.000
229.000
204.000

Tabel E.2. Koopprijzen woningen (vervolg)
Datum

Straat

Huisnummer

Postcode

29-11-2004
02-12-2004
10-01-2005
10-01-2005
02-03-2005
01-04-2005
27-09-2005
02-11-2005
28-02-2006
16-03-2006
02-05-2006
19-06-2006
28-12-2006

Polluxhof
Polluxhof
Rigelhof
Aldebaranhof
Orionstraat
Polluxhof
Uranuslaan
Junolaan
Uranuslaan
Halleyweg
Aldebaranhof
Halleyweg
Eddingtonhof

24
30
4
35
8
30
26
5
20
6
37
4
55

3318 BJ
3318 BJ
3318 CZ
3318 BA
3318 TE
3318 BJ
3318 EV
3318 EB
3318 EV
3318 CM
3318 BA
3318 CM
3318 BE

Prijs van het
erfpachtrecht (€)

Prijs van de volle
eigendom (€)
190.000

175.000
170.000
187.000
160.000
172.500
220.000
250.000
225.000
172.000
195.000
180.000
125.000

De prijzen van de blote eigendommen, voor zover beschikbaar, zijn in de volgende tabel
opgenomen.
Tabel E.3. Overzicht met koopprijzen blote eigendommen.

Datum

Straat

10-10-1994
27-02-1995
31-12-1998
01-04-1999
06-04-2000
12-03-2003
06-10-2003
14-10-2003
19-01-2004
13-04-2004
29-06-2004
31-03-2005
11-01-2006
06-07-2006

Orionstraat
Eddingtonweg
Eastonstraat
Eastonstraat
Polluxhof
Eddingtonweg
Antareshof
Rigelhof
Halleyweg
Polluxhof
Rigelhof
Polluxhof
Junolaan
Poolsterhof

Huisnummer
12
49
36
50
34
4
14
6
6
14
4
30
27
9

Postcode

Prijs van het blote eigendom (€)

3318 TE
3318 BE
3318 RA
3318 RA
3318 BJ
3318 BG
3318 TC
3318 CZ
3318 CM
3318 BJ
3318 CZ
3318 BJ
3318 EB
3318 RK

17.834
20.735
22.871
21.555
20.057
21.600
19.500
19.500
23.700
20.000
19.500
19.500
34.500
25.000
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Bijlage F. Inkomens, eigendom en erfpacht naar wijk.
Voor de twee grootste gemeenten met stedelijke erfpacht, Amsterdam en Den Haag, is
onderzocht of er een relatie bestaat tussen de hoogte van het gemiddeld besteedbare
huishoudinkomen en de grondsituatie, eigendom of erfpacht. De keuze om juist deze steden te
onderzoeken is door de volgende drie argumenten ingegeven. Allereerst werd met de stelsel van
stedelijke erfpacht oorspronkelijk beoogd de stijging van de waarde van de grond aan de
gemeenschap ten goede te laten komen. Hoewel de gemeente Den Haag inmiddels afstand van
dit motief heeft gedaan, heeft het wel een rol gespeeld tijdens een aanzienlijk deel van de
stedelijke ontwikkeling, namelijk tussen 1911 en 1986. Ten tweede hanteren beide gemeenten nog
steeds het stelsel van stedelijke erfpacht. Voor andere steden geldt veelal dat er afscheid genomen
is of wordt van het stelsel van stedelijke erfpacht. Het derde argument is, dat voor beide steden
voldoende informatie beschikbaar was om de relatie te kunnen onderzoeken.
Het onderzoek is als volgt uitgewerkt:
1. Allereerst zijn de wijken geïnventariseerd. Hiervoor is uitgegaan van:
a. 97 buurtcombinaties in Amsterdam (bron: Gebiedsindeling van Amsterdam 2005,
dienst Statistiek en Onderzoek van de gemeente Amsterdam (Amsterdam 2005));
b. 44 wijken in Den Haag (bron: Den Haag in Cijfers).
2. Deze wijken zijn vervolgens ingedeeld naar “typisch eigendom”, “typisch erfpacht” en
“gemengd”, geïnspireerd op de indeling zoals gehanteerd op bladzijde 58 van het rapport
“Toekomst van het Haagse gronduitgiftesysteem”. Hiervoor is gebruik gemaakt van de:
a. Eigendomskaart van de Gemeente Amsterdam, Ontwikkelingsbedrijf gemeente
Amsterdam (Amsterdam 2004).
b. Overzichtskaart “Erfpacht in Den Haag”, gemeente Den Haag (Den Haag 2005).
3. Per wijk zijn eveneens de gegevens omtrent het aantal huishoudens en het gemiddeld
besteedbare inkomen per huishouden verzameld.
4. Voor de berekening van het gewogen gemiddelde besteedbaar inkomen per huishouden
naar de typische eigendomswijken, typische erfpachtwijken en de gemengde wijken zijn
de aantallen huishoudens als gewicht gehanteerd.
De resultaten van dit onderzoek staan, per stad, in aparte tabellen op de volgende bladzijden.
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Tabel F.1. Huishoudens en gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar wijk in Amsterdam.
Wijk

A00
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
B10
B11
C12
C13
C14
C15
C16
D17
D18
D19
D20
D21
D22
G31
G32
G33
G34,G35
H36
H37
H38
H39
J40
J41
J42
J43
N60
N61
N62
N63
N64
N65
N66
N67
N68
N69
N70
N71
N72
N73
P75
P76
P77

Typering

Burgwallen-Oude Zijde
Burgwallen-Nieuwe Zijde
Grachtengordel-West
Grachtengordel-Zuid
Nieuwmarkt/Lastage
Haarlemmerbuurt
Jordaan
De Weteringschans
Weesperbuurt/Plantage
Oostelijke Eilanden/Kadijken
Westelijk Havengebied
Bedrijventerrein Sloterdijk
Houthavens
Spaarndammer- en Zeeheldenbuurt
Staatsliedenbuurt
Centrale Markt
Frederik Hendrikbuurt
Da Costabuurt
Kinkerbuurt
Van Lennepbuurt
Helmersbuurt
Overtoomse Sluis
Vondelbuurt
Indische Buurt West
Indische Buurt Oost
Oostelijk Havengebied
Zeeburgereil./Nieuwe Diep/Ijburg
Sloterdijk
Landlust
Erasmuspark
De Kolenkit
De Krommert
Van Galenbuurt
Hoofdweg e.o.
Westindische Buurt
Volewijck
IJplein/Vogelbuurt
Tuindorp Nieuwendam
Tuindorp Buiksloot
Nieuwendammerdijk/Buiksloterdijk
Tuindorp Oostzaan
Oostzanerwerf
Kadoelen
Nieuwendam-Noord
Buikslotermeer
Banne Buiksloot
Buiksloterham
Nieuwendammerham
Waterland
Spieringhorn
Slotermeer-Noordoost
Slotermeer-Zuidwest

Eigendom
Eigendom
Eigendom
Eigendom
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Eigendom
Gemengd
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Eigendom
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Eigendom
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
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Aantal huishoudens
(x1.000)

Gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden
(x 1.000 Euro)

(2003)
2,1
2,1
4,9
2,1
4,9
4,0
10,9
3,9
3,6
6,1
0,1
0,0
0,4
5,6
6,7
1,1
4,5
2,5
2,9
4,0
3,9
4,1
0,8
6,1
5,0
7,6
0,4
0,1
8,6
2,9
2,6
5,9
2,9
5,2
3,3
4,6
3,9
1,7
0,8
0,6
4,7
3,6
1,2
5,5
5,7
6,1
0,1
0,1
0,8
0,0
4,3
7,3

(2003)
22,3
26,2
30,9
36,6
25,6
25,7
23,7
30,3
25,1
23,7
21,6
0,0
30,2
20,3
20,5
26,3
21,1
22,8
20,1
19,9
25,9
24,7
35,4
19,3
20,6
33,1
30,2
21,8
20,8
22,2
21,1
22,6
19,2
20,7
24,8
20,8
20,4
23,4
24,1
40,9
22,6
28,6
30,4
23,8
24,6
23,6
21,1
25,0
34,3
0,0
21,9
22,3

Tabel F.1. Huishoudens en gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar wijk in Amsterdam (vervolg).
Wijk

P78
P79
Q80
Q81
Q82
Q83
Q84
R85
R86
R87
R88
T92
T93
T94
Y95
T96
T97
T98
U27
U28
U29
U30
U55
U56
U57
U58
V24
V25
V26
V44
V45
V46
V47
V48
V49
V50
W52
W53
W54
W59
W90
W91

Typering

Geuzenveld
Eendracht
Lutkemeer/Ookmeer
Osdorp-Oost
Osdorp-Midden
De Punt
Middelveldsche Akerpolder/Sloten
Slotervaart
Overtoomse Veld
Westlandgracht
Sloter-/Riekerpolder
Amstel III / Bullewijk
Bijlmer Centrum (D, F, H)
Bijlmer Oost (E, G, K)
Nellestein
Holendrecht/Reigersbos
Gein
Driemond
Weesperzijde
Oosterparkbuurt
Dapperbuurt
Transvaalbuurt
Frankendael
Middenmeer
Betondorp
De Omval
Oude Pijp
Nieuwe Pijp
Diamantbuurt
Hoofddorppleinbuurt
Schinkelbuurt
Willemspark
Museumkwartier
Stadionbuurt
Apollobuurt
Duivelseiland
Scheldebuurt
IJsselbuurt
Rijnbuurt
Station Zuid / WTC e.o.
Buitenveldert-West
Buitenveldert-Oost
Amsterdam (totaal / gemiddeld)

Aantal huishoudens
(x1.000)

Gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden
(x 1.000 Euro)

Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Eigendom
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Eigendom
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht
Erfpacht

(2003)
5,0
1,0
0,4
7,1
4,1
2,3
5,1
7,2
3,6
2,8
5,6
0,0
9,6
12,2
1,4
8,3
5,1
0,6
2,5
5,9
4,5
4,4
4,6
5,6
1,9
0,5
7,8
6,6
4,3
6,1
2,0
2,6
5,4
5,1
3,7
0,7
7,0
2,8
4,8
0,7
6,1
3,7
363,5

(2003)
22,8
31,3
23,3
23,9
22,2
22,5
33,1
25,2
24,9
26,1
35,0
0,0
20,2
21,8
27,9
24,8
27,9
33,2
25,3
22,1
20,8
21,2
24,6
31,0
19,1
36,6
22,1
22,5
21,3
25,5
24,2
40,9
39,9
23,5
46,8
27,7
30,3
24,2
23,8
45,0
30,9
30,6
25,0

Eigendom
Gemengd
Erfpacht

19,8
91,4
252,3

31,7
25,6
24,3
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Tabel F.2. Huishoudens en gemiddeld besteedbaar inkomen per huishouden naar wijk in Den Haag.
Wijk

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Typering

Oostduinen
Belgisch Park
Westbroekpark/Duttendel
Benoordenhout
Archipelbuurt
Van Stolkpark en Schev. Bos
Scheveningen
Duindorp
Geuzen- en Statenkwartier
Zorgvliet
Duinoord
Bomen- en Bloemenbuurt
Vogelwijk
Bohemen, Meer en Bos
Kijkduin en Ockenburgh
Kraayenstein
Loosduinen
Waldeck
Vruchtenbuurt
Valkenboskwartier
Regentessekwartier
Zeeheldenkwartier
Willemspark
Haagse Bos
Mariahoeve en Marlot
Bezuidenhout
Stationsbuurt
Centrum
Schildersbuurt
Transvaalkwartier
Rustenburg en Oostbroek
Leyenburg
Bouwlust/Vrederust
Morgenstond
Zuiderpark
Moerwijk
Groente- en Fruitmarkt
Laakkwartier en Spoorwijk
Binckhorst
Wateringse Veld
Hoornwijck
Ypenburg
Forepark
Leidscheveen
Den Haag (totaal / gemiddeld)

Aantal
huishoudens

Gemiddeld besteedbaar
inkomen per huishouden

--Gemengd
Gemengd
Eigendom
Gemengd
Eigendom
Gemengd
Erfpacht
Eigendom
Eigendom
Eigendom
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Eigendom
Gemengd
Eigendom
Eigendom
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Gemengd
Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Eigendom
Erfpacht
Erfpacht
--Erfpacht
Erfpacht
Gemengd
Gemengd
Erfpacht
Eigendom
Eigendom
Eigendom
Gemengd

(2002)
0
3.480
850
6.080
3.090
270
7.860
2.800
6.210
310
3.680
7.090
1.870
2.780
1.020
2.190
8.420
7.960
4.680
8.280
6.410
5.760
890
190
8.100
7.980
4.020
9.710
12.470
6.510
8.000
7.210
11.650
9.020
0
10.310
1.620
16.540
180
3.520
130
4.370
90
3.170
216.770

(2002)
0
36.300
54.700
47.800
37.000
39.700
29.300
22.900
36.900
33.000
32.300
29.900
49.900
31.500
39.600
29.100
29.500
28.000
32.500
24.500
25.400
27.000
35.500
34.700
26.000
28.900
21.600
27.400
21.900
21.200
24.000
26.100
23.300
21.800
0
20.600
25.900
22.700
21.400
37.000
37.000
37.600
36.000
35.700
27.789

Eigendom
Gemengd
Erfpacht

35.840
110.280
70.650

34.072
27.959
24.336
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zijn bestemd voor woningbouw, 1931
50. Rotterdam: Algemeene Bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Rotterdam,
bestemd voor indstrieele doeleinden, 1931
51. Rotterdam: Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Rotterdam, 1981
52. Rotterdam: Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroerend goed van de gemeente
Rotterdam in beheer bij het Gemeentelijk Grondbedrijf, 1984
53. Rotterdam: Algemene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van onroerend goed van de gemeente
Rotterdam in beheer bij het gemeentelijk Grondbedrijf, 1988
54. Rotterdam: Algemene bepalingen voor erfpacht, 1993
55. Schiedam: Verordening regelende de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Schiedam 1906
56. Schiedam: Verordening regelende de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Schiedam 1906,
inclusief de hierin aangebrachte wijzigingen van 1919 en 1921
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57. Schiedam: Verordening regelende de uitgifte in erfpacht van grond voor andere dan commerciele of
industriele doeleinden in de gemeente Schiedam, 1980
58. Schiedam: Verordening regelende de uitgifte in erfpacht van grond voor andere dan commerciele of
industriele doeleinden in de gemeente Schiedam, 1988
59. Schiedam: Verordening 1992 regelende de vestiging, beheer, wijziging en beeindiging door de gemeente
Schiedam van zakelijke rechten c.a. en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende
aangelegenheden
60. Schiedam: Algemene erfpachtvoorwaarden 2004
61. Spijkenisse: Algemene bepalingen voor de vestiging van erfpacht op onroerende zaken der gemeente
Spijkenisse 1993
62. Terneuzen: Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van grond in de gemeente Terneuzen. Deze
voorwaarden zijn ongedateerd.
63. Tilburg: Algemene voorwaarden voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Tilburg, 1970
64. Utrecht: Algemene bepalingen voor de uitgifte in voortdurende erfpacht 1974
65. Utrecht: Algemene bepalingen voor de uitgifte in voortdurende erfpacht 1983
66. Utrecht: Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gronden in erfpacht van de gemeente Utrecht 1989
67. Velsen: Algemene bepalingen voor de uitgifte van grond in erfpacht 1998
68. Vlaardingen: Algemene voorwaarden voor de uitgifte van gemeentegrond in erfpacht, 1910 inclusief latere
wijzigingen uit 1912 en 1924 (uitgegeven in 1954)
69. Vlaardingen: Algemene bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente
Vlaardingen 1953
70. Vlaardingen: Algemene bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente
Vlaardingen, 1966
71. Vlaardingen: Gronduitgifte Vlaardingen 1973
72. Vlaardingen: Algemene bepalingen voor de uitgifte in tijdelijke erfpacht van gronden der gemeente
Vlaardingen 1984
73. Vlaardingen: Gronduitgifte in Vlaardingen 1992
74. Zaanstad: Algemeene voorwaarden waarop aan de gemeente Zaandam behoorende gronden in erfpacht of
opstal kunnen worden uitgegeven 1908.
75. Zaanstad: Algemeene bepalingen voor de uitgifte in erfpacht van gronden der gemeente Zaandam, 1927
76. Zaanstad: Algemene bepalingen erfpacht 1978
77. Zaanstad: Algemene bepalingen erfpacht 1991
78. Zutphen : Algemene Voorwaarden, waarop in eeuwigdurende erfpacht kunnen worden uitgegeven de aan
de gemeente Zutphen in eigendom toebehorende gronden voor zover deze daarvoor geschikt worden
geacht, 1911

Lijst van overige geraadpleegde bronnen.
1.

Begrotingen (B) en jaarrekeningen (J) van gemeenten:
a.

Sommige gemeenten geven hun jaarrekening of begroting een aparte titel, terwijl andere
gemeenten reguliere benamingen zoals “jaarverslag” of “jaarrekening” hanteren. Vanwege de
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uniformiteit is hier voor de volgende notatie gekozen: “Amsterdam J2006” betekent “Jaarrekening
2006 van Amsterdam”, en “Amsterdam B2006” betekent “Begroting 2006 van Amsterdam”.
b.

Geraadpleegd zijn de volgende Begrotingen (Plaats Bjaar) en Jaarrekeningen (Plaats Jjaar):
Amsterdam J2005, Amsterdam B2006, Delft

J2004, Den Haag J2005, Dordrecht J2005,

Groningen J2005, Haarlem J2004, Leiden J2003, Leiden J2005, Rotterdam J2005, Rotterdam
B2006, Schiedam J2004, Utrecht J2005, Vlaardingen J2005, Zaanstad J2005, Zoetermeer J2005.
2.

Gemeenteraadsnotulen:
a.

Verschillende gemeenten hanteren verschillende benamingen voor de notulen van de
gemeenteraad, zoals “Gemeenteblad”, “Handelingen” of “Verslagen van de gemeenteraad”. Het
komt in sommige gemeenten ook wel voor, dat alle gemeenteraadsnotulen, -voorstellen,
binnengekomen stukken per kalenderjaar in omslagen zonder titel worden ingebonden. Om deze
reden is in de voetnoten voor een uniforme benaming gekozen, als volgt: Gemeenteraad (V), dit
heeft betrekking op een verslag van de vergadering van een gemeenteraad. Gemeenteraad (B), dit
heeft betrekking op bijlagen behorende bij het verslag van de vergadering van de gemeenteraad.

b.

Geraadpleegd zijn de verslagen (Gemeenteraad (V)) en bijlagen (Gemeenteraad (B)) voor zover
relevant, van: Amsterdam (1851 t/m 1899, 1986 t/m 1989, 1994, 2000), Arnhem (1930), Den
Bosch (1959), Den Haag (1903 t/m 1911, 1985, 1994, 1995, 1997, 2002, 2003), Den Helder (1920
en 1924), Dordrecht (1908), Groningen (1918 en 1919), Haarlem (1900, 1901 en 1919),
Leeuwarden (1908, 1910 en 1917), Leiden (1933, 1970, 1972, 1981 en 1982), Rotterdam (1916 en
1923), Schiedam (1902), Utrecht (1952, 1973, 1974 en 1989), Vlaardingen (1901), Zaandam (1905,
1906 en 1927).

3.

Kaarten:
a.

Eigendomskaart van de Gemeente Amsterdam”, Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam
(Amsterdam 2004)

b.
4.

5.

Overzichtskaart “Erfpacht in Den Haag”, gemeente Den Haag (Den Haag 2005)

Statistische gegevens:
a.

Volkstellingen, 1849, 1859, 1869, 1879, 1889 en 1899 (www.volkstellingen.nl)

b.

CBS (www.cbs.nl)

Websites:
a.

www.cultuurwijzer.nl, betreft: “cholera, een armoedige ziekte”

b.

www.denhaag.nl

c.

www.erfpacht.amsterdam.nl

d.

www.vlaardingen.nl
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