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UW HUIDIGE ERFPACHTCONTRACT
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Karakteristieken 'voortdurende erfpacht'

• Uw huidige erfpachtcontract is gevestigd in 2003. Tijdvak kent looptijd van 50 jaar en eindigt in 2052.

• Op uw contract zijn Algemene Bepalingen (AB) 1994 van toepassing

• U betaalt thans een canon van 3.449 euro per jaar. Deze is (onder voorwaarden) aftrekbaar.

• Deze canon wordt eens in de 5 jaar verhoogd met de gemeten prijsinflatie (minus afslag 1% per jaar)

• U kunt het lopende tijdvak (met max 50 jaar verlengd) afkopen. Een afkoopsom is niet aftrekbaar.

• In 2052 vindt de canonherziening einde tijdvak (CHET) plaats. Wanneer u verlengd afkoopt, is dat later.

• Gemeente stelt hierbij de canon opnieuw vast. U heeft mogelijkheid tot beroep via deskundigentaxatie.

• Het nieuwe tijdvak kent een looptijd van 50 jaar. Voortdurende erfpacht is dan opnieuw van toepassing.

• De hoogte van de toekomstige canon is onbekend. Dit vormt een financieel risico voor u als erfpachter.

• Om deze onzekerheid weg te nemen, kunt u overstappen naar eeuwigdurende erfpacht (AB 2016)



CANONPROJECTIE (VASTKLIKKEN O.B.V. 2019)
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 lopend (vast)  lopend (inflatie)  eeuwigdurend (vast)  eeuwigdurend (inflatie)• Toekomstige ontwikkeling 
van de canon, uitgaande 
van 2% jaarlijkse inflatie

• De koopkracht van de 
toekomstige canon is 
‘vastgeklikt’ op het 
moment van overstappen

• Dit betekent dat de te 
betalen eeuwige canon 
jaarlijks wordt verhoogd 
met (volledige) inflatie

• Ook voorafgaand aan de 
betaling van de eeuwig-
durende canon vindt deze 
indexering reeds plaats



CANONSCENARIO’S (MOMENT VAN HERZIENING)
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• Vergelijking van de canon op  
moment van canonherziening 
einde tijdvak (CHET). Aanvang 
betalingen eeuwige canon.

• Bij vastklikken o.b.v. 2019 blijft
de nieuwe canon beperkt tot het 
niveau van de groene balken
(vast + inflatie)

• Wanneer o.b.v. 2022 wordt 
overgestapt, komt de nieuwe 
canon uit op de rode balken
(vast + inflatie)

• Bij niet overstappen blijft canon
tot moment herziening (einde 
tijdvak) onzeker. Indicatie o.b.v. 
huidige rekenregels gemeente
(actueel prijspeil + inflatie). 
Feitelijke canon na deskun-
digentaxatie mogelijk lager.
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VOLLEDIGE AFKOOP (2019: SCENARIO’S 1 EN 2)
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scenario 1 scenario 2 scenario 3 scenario 4

lopende tijdvak verlengde tijdvak eeuwigdurend (2019) eeuwigdurend (2022)
Volledige afkoop van toekomstige canon. Zowel 
lopende tijdvak als daarna. Vier scenario’s:

1. Direct overstappen op eeuwigdurende 
erfpacht o.b.v. 2019. Kiezen voor afkoop van 
zowel lopende als eeuwige tijdvak.

2. Verlengde tijdvak AB1994 afkopen (2019)
in combinatie met overstappen (2019) op 
eeuwigdurende erfpacht, waarbij canon 
eeuwig wordt afgekocht: optimumkorting

3. Lopende en verlengde tijdvak niet afkopen 
o.b.v. 2019. Overstap o.b.v. 2022, waarbij 
alle canon voor eeuwig wordt afgekocht.

4. O.b.v. afkoopinstructie 2022 het lopende 
tijdvak met 50 jaar verlengd afkopen. 
Afkoop resterende eeuwigdurende erfpacht 
o.b.v. voorwaarden 2022.



LOPENDE TIJDVAK: ONTWIKKELING KOSTEN
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Vorige slide toont onder meer hoogte 
afkoopsom van het lopende tijdvak

Deze afkoopsom is vastgesteld per 
heden, rekening houdend met nog 
resterende (halfjaarlijkse) betalingen

Rechts de verwachte ontwikkeling van 
de afkoopsom voor het lopende tijdvak 
(blauwe kolommen). Afkoopsom daalt 
naarmate einde tijdvak dichterbij komt.

Zolang u niet afkoopt, betaalt u canon. 
Grijze kolommen tonen som van canon-
betalingen (heden tot aan getoond jaar).

Omdat u bij afkoop eerder betaalt, krijgt 
u een korting op de te betalen canon 
(rentevoordeel / discontering). Vraag is 
of deze korting voldoende interessant is.
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EEUWIGE CANON: UITGESTELD AFKOPEN
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afkoopsom (vast) afkoopsom (inflatie) ∑ betaalde canonSlides 4 en 5 laten zien dat overstappen tegen de 
voorwaarden van 2019 gunstiger is dan tegen de 
voorwaarden van 2022 en dat ook met verlengd 
afkopen een kostenbesparing kan worden behaald.

Ingeval niet wordt afgekocht, is het raadzaam om
de canon vast te klikken tegen de voorwaarden van 
2019. In een later jaar kan dan alsnog tot afkoop 
over worden gegaan.

Op deze slide tonen wij ontwikkeling afkoopsom 
van de component eeuwigdurend, nadat bij de 
overstap is gekozen voor vastklikken van de canon.

Afkoopsom neemt jaarlijks toe. Bij 2019 getoonde 
afkoopsom is van toepassing wanneer direct bij de 
overstap wordt gekozen voor afkopen. Ook wanneer 
de overstap pas in 2022 of later wordt voltooid.

Bij forse stijgingen in de marktrente kunnen 
toekomstige afkoopsommen lager uitvallen.

Of eeuwigdurend afkopen in de toekomst mogelijk 
blijft, hangt af van politieke besluitvorming. 



BIJLAGEN



BASISGEGEVENS EN AANNAMES
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Basisgegevens Rekengrondslagen
Adres Voorbeeldstraat 1 Rekenrente 4,50%

Postcode 1077XX Prijsinflatie 2,00%

Canonbepalingen AB1994 Reële rente 2,50%

Aanvang lopende tijdvak 1-1-2003 Canonrente 2,39%

Einde lopende tijdvak 31-12-2052 BSQ (overstappen 2019) 43%

Grondwaarde begin tijdvak 72.463                                         BSQ (overstappen 2022) 49%

Huidige canon 3.449                                           per jaar Overstapkorting (2019) 35%

Indexering 5-jaarlijks Overstapkorting (2022) 35%

Overstap 2019 Peildata afkoopsommen

WOZ-waarde (2015) 1.000.000                                    peil 1-1-2014 Lopend en verlengd tijdvak 1-1-2020

Buurtstraatquote (2017) 43% Eeuwigdurend (2019) 1-10-2017

Overstap 2022 Eeuwigdurend (2022) 1-1-2024

WOZ-waarde (2020) 1.500.000                                    peil 1-1-2019

Buurtstraatquote (2022) 49%

De rekengrondslagen zijn in overeenstemming met de 

afkoopinstructie van gemeente Amsterdam.



CANON EN AFKOOPSOM (VOORWAARDEN 2019)
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Canon (lopend tijdvak) Afkoopsom (lopend tijdvak)

Van toepassing tot aan 31-12-2052 einde tijdvak Canon 3.449         niveau 1 januari 2020

Karakter 5-jaarlijks Resterende looptijd (jaren) 33,00         peildatum 1 januari 2020

Niveau (2020) 3.449                               op jaarbasis Contante waarde factor 19,94         o.b.v. looptijd en discontering

Niveau (2023) 3.859                               op jaarbasis Afkoopsom (voor drempel) 68.762       huidige canon x factor

Drempelbedrag -             prorata deel van gw bij uitgifte

Afkoopsom 68.762       hoogste van beide

Canon (eeuwigdurend) Afkoopsom (eeuwigdurend)

WOZ-waarde 1.000.000                        WOZ-2015 of WOZ-2016 Canon (na korting) 6.012         peildatum: 1 oktober 2017

Grondwaarde 430.000                           43% van WOZ-waarde Uitstelduur (jaren) 35,25         peildatum: 1 oktober 2017

Erfpachtgrondwaarde 387.000                           90% van grondwaarde Uitstelfactor 0,43           o.b.v. uitstelduur

Canon (2017) 9.249                               2,39% x EPGW Contante waarde factor 41,84         direct ingaande betalingen

Korting (35%) -3.237                              overstapkorting 2019 Afkoopsom 107.135     canon x uitstelfactor x cw factor

Canon (2017) na korting 6.012                               basis voor afkoopsom

Canon (2023) na korting 7.145                               incl. index 2018 - 2023



VASTSTELLEN CANON (VERGELIJKING)
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Overstap 2019

• WOZ-waarde 2015 of 2016
Peildatum 1 jan 2014 of 1 jan 2015

• Buurtstraatquote 2017

Overstap 2022

• WOZ-waarde 2020
Peildatum 1 januari 2019

• Buurtstraatquote 2022

Niet overstappen (CHET)

• Canonherziening einde tijdvak
Getoond: vaststellingswijze gemeente

• Afwijkend canonpercentage
2,50%: huidig beleid; index CPI min 1%

Scenario overstap in 2019 overstap in 2022 prijspeil heden prijspeil CHET

WOZ-waarde 1.000.000                1.500.000                1.500.000                3.182.136                

Buurtstraatquote 43% 49% 49% 49%

Grondwaarde 430.000                   735.000                   735.000                   1.559.247                WOZ-waarde x BSQ

Erfpachtgrondwaarde 387.000                   661.500                   661.500                   1.403.322                90% van grondwaarde

Canonpercentage 2,39% 2,39% 2,50% 2,50% Zie toelichting

Canon 9.249                       15.810                     16.538                     35.083                     EPGW x canonpercentage

Overstapkorting -3.237                      -5.533                      -                           -                           (35% / 35% / n.v.t.)

Canon (na korting) 6.012                       10.276                     16.538                     35.083                     

71% hoger 175% hoger

Eeuwigdurende erfpacht Voortdurende erfpacht (CHET in 2052)



VERLENGD AFKOPEN (VOORWAARDEN 2019)
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lopende tijdvak verlengde tijdvak eeuwig optimum• AB1994 biedt mogelijkheid lopende 
tijdvak met max 50 jaar te verlengen. 
Verlengingsduur kiezen van 0 tot 50 jaar.

• Afkoopsom voor lopende tijdvak ligt vast. 
Door verlengingsduur te verhogen, stijgt 
afkoopsom voor verlengde tijdvak en daalt 
afkoopsom voor het eeuwige tijdvak.

• In ‘optimum’ is de gezamenlijke 
afkoopsom voor lopende tijdvak, 
verlengde tijdvak en eeuwigdurende 
tijdvak zo laag mogelijk

• Voor een bewoner kan het wenselijk zijn
om de verlenging te baseren op het bud-
get dat deze op de korte termijn vrij kan 
maken (dan wel lenen) voor de afkoop



VERLENGD AFKOPEN (VOORWAARDEN 2022)
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• AB1994 biedt mogelijkheid lopende 
tijdvak met max 50 jaar te verlengen. 
Verlengingsduur kiezen van 0 tot 50 jaar.

• Afkoopsom voor lopende tijdvak ligt vast. 
Door verlengingsduur te verhogen, stijgt 
afkoopsom voor verlengde tijdvak en daalt 
afkoopsom voor het eeuwige tijdvak.

• In ‘optimum’ is de gezamenlijke 
afkoopsom voor lopende tijdvak, 
verlengde tijdvak en eeuwigdurende 
tijdvak zo laag mogelijk

• Voor een bewoner kan het wenselijk zijn
om de verlenging te baseren op het bud-
get dat deze op de korte termijn vrij kan 
maken (dan wel lenen) voor de afkoop  -
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INFORMATIE EN BEPERKINGEN
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Dit rapport is alleen voor informatieve doeleinden en bevat geen advies van welke aard dan ook.

Informatie Beperkingen

Hoewel alles in het werk is gesteld om de juistheid van de 

informatie in dit document (“het rapport”) te waarborgen, zijn 

MVA en Makelaar niet aansprakelijk voor verlies of schade die 

is ontstaan door het gebruik van het rapport.

Aan de informatie in het rapport kunnen geen rechten worden 

ontleend. MVA en Makelaar aanvaarden geen 

aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik 

van het rapport.

Hoewel zorgvuldigheid is betracht bij het verzamelen van de 

gegevens en het voorbereiden van het rapport, staan MVA en 

Makelaar niet in voor de juistheid of volledigheid ervan.

Dit rapport en alle informatie en uitingen die erin zijn vervat, 

zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele 

eigendomsrechten en mogen niet worden verveelvoudigd, 

gewijzigd, gereproduceerd of op andere wijze openbaar 

worden gemaakt zonder uitdrukkelijke toestemming.
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