
Utrecht, 21 februari 2016 

Oproep aan Utrechtse erfpachters  

Maak jij je ook zorgen over de verkoopbaarheid van jouw woning, omdat je nog steeds erfpacht 

betaalt? Wil je weten wat het kost om de erfpacht af te kopen? Wil je informatie uitwisselen met 

andere bewoners en je stem richting de Utrechtse politiek laten horen? Lees dan verder!  

Ben jij eigenaar van een woning waarvan 

 de erfpacht voor 50 jaar is afgekocht (jaarlijkse canon betaling circa 10 – 15 euro) 

 de erfpacht niet is afgekocht (canonbetaling 2.500 tot 3.000  euro op jaarbasis)  

dan kun je alleen de grond in volledig eigendom krijgen als je eerst de erfpacht eeuwigdurend 

afkoopt. Ongeveer 3200 erfpachters in Utrecht behoren tot één van deze groepen.  

Voor nieuwbouwwoningen in Utrecht is de erfpacht vorig jaar afgeschaft. Ook erfpachters krijgen nu 

de gelegenheid om de grond in volledig eigendom te krijgen. Dat kan alleen als je de erfpacht 

eeuwigdurend hebt afgekocht: je hebt dan geen betalingsverplichting meer, maar bent nog wel 

erfpachter… de grond is dus niet van jou. 

Heb jij de erfpacht eeuwigdurend afgekocht ? Dan is omzetting naar volledig eigendom relatief 

eenvoudig te regelen bij de notaris. 

 

Wij maken ons grote zorgen  

Eeuwigdurende afkoop van erfpacht is voor ons onbetaalbaar. En als we niets doen, verliezen we 

ook: 

Wij willen onze woning verkoopbaar houden. Wij willen de grond in volledig eigendom krijgen of in 

ieder geval weten waar we komende jaren aan toe zijn. Op basis van de huidige regelingen is 

eeuwigdurend afkopen van de erfpacht erg duur is en wordt elk jaar duurder. Uit proefberekeningen 

weten we dat het kan gaan om bedragen van 40.000 euro tot ruim 100.000 euro en in de toekomst 

nog meer!  

Of je nou halfjaarlijks canon betaalt, of de erfpacht al voor vijftig jaar hebt afgekocht en denkt dat je 

goed zit: Eeuwigdurende afkoop gaat je heel veel geld kosten. Hoe langer je wacht hoe duurder het 

wordt, en hoe meer het de verkoopbaarheid van jouw woning zal beïnvloeden (zie bijlage). 

De meesten van ons kunnen eeuwigdurende afkoop niet financieren: we zitten dus vast aan de 

erfpachtregeling. Hiermee lopen we het risico ons huis in de toekomst niet - of tegen een veel lager 

bedrag dan waarvoor we het kochten - te kunnen verkopen. Zeker nu steeds meer woningen in 

Utrecht op grond in vol eigendom staan. 

 

Wij willen krachten bundelen 

Wil je weten wat het ongeveer kost om de erfpacht af te kopen? Vraag dan informatie op bij de 

gemeente Utrecht via erfpacht@utrecht.nl. Laat de gemeente ook weten dat je je zorgen maakt over 

de financiering van dit bedrag, nu of in de toekomst! Let op, de gemeente kan alleen een indicatief 

bedrag geven, pas na een officiële  (te betalen) taxatie weet je het definitieve bedrag.  

erfpacht@utrecht.nl


Laat ons weten dat jij erfpachter bent. Word lid van de besloten Facebook groep "Erfpacht Utrecht":  

Hier vind je lotgenoten die informatie en vragen uitwisselen en je vindt er linkjes naar openbare 

documenten van de gemeenteraad. 

Wat willen wij doen? 

In 2003 ontvingen alle erfpachters een relatief gunstig aanbod om de erfpacht eeuwigdurend af te 

kopen. Dit aanbod was beperkt geldig. Slechts 20% van de woningeigenaren maakte hier gebruik van. 

Wij vinden dat een dergelijke aanbod opnieuw gedaan zou moeten worden met een structureel 

karakter. Een aantal raadsleden steunt dit voorstel.   

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad nog dit jaar de situatie van de laatste groep 

erfpachters. Wij willen onze roep om een haalbare afkoopregeling luid laten horen met een petitie. 

Het zou mooi zijn als die door zo veel mogelijk erfpachters wordt ondertekend. Zo vormen we samen 

één stem richting de Utrechtse politiek. 

 

Doe je mee?  

Als je op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen over erfpacht in Utrecht en je bezorgdheid wil 

uiten, meld je dan aan bij de facebookgroep "Erfpacht Utrecht". Heb je geen Facebook? Mail je 

gegevens naar PetitieUtrechtErfpacht2016@gmail.com. Dan houden we je op de hoogte. 

 

Denktank Verontruste Erfpachters Utrecht, 

Lunetten, Overvecht, Voordorp, Rijnsweerd, Leidsche Rijn en oude Azu-terrein 

 

Bijlage: Toelichting op scenario’s voor erfpachters 

 

 

 

 

Lees meer (link naar webpagina’s): 

- Presentatie van gemeente Utrecht over de werking van erfpacht  

- Brief over situatie van huiseigenaren in Voordorp die erfpacht voor vijftig jaar afkochten 

https://www.facebook.com/groups/ErfpachtUtrecht
https://www.facebook.com/groups/ErfpachtUtrecht
mailto:PetitieUtrechtErfpacht2016@gmail.com
-%09https:/www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=27846https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=27659
https://www.mijnbabs.nl/babsapipublic/publicdownload.aspx?site=Utrecht&id=27659


Toelichting voor huizenbezitters / erfpachters, die de erfpacht niet of voor vijftig jaar hebben 

afgekocht  - Bijlage bij flyer van Denktank verontruste erfpachters Utrecht, 21 februari 2016.  

 

Betaal je halfjaarlijks erfpachtcanon? 
(je betaalt bijvoorbeeld 1300 euro per half jaar) 

Nu niets doen Je blijft halfjaarlijks canon betalen. Eens in de tien jaar wordt het tarief 

opnieuw vastgesteld, oftewel verhoogd. De waarde van de grond en daarmee 

de kosten om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen, nemen jaarlijks toe. 

 

Als je je woning wil verkopen, ziet de aankopende partij (net als jij) een 

vraagteken bij toekomstige kosten en verkoopbaarheid van de woning: 

Hierdoor is je woning minder courant. De verkoopwaarde kan stukken lager 

zijn dan je hoopt. 

 

Nu eeuwigdurend 

afkopen 

Huiseigenaren die de afkoopsom opgevraagd hebben om de erfpacht NU om 

te zetten in eeuwigdurende afkoop, hebben (indicatieve) bedragen ontvangen 

van 103.000 euro per januari 2016.  

 

 

Heb je je erfpacht voor vijftig jaar afgekocht? 
je betaalt een jaarlijkse canon van 10 – 15 euro per jaar  

Nu niets doen Je betaalt jaarlijks een klein canonbedrag. Als de vijftig jaar voorbij is (in 

Lunetten en Overvecht is dat circa 2035), wordt de erfpacht opnieuw 

vastgesteld op basis van de dan geldende grondwaarde. Je gaat vanaf dat 

moment óf een halfjaarlijkse canon betalen (honderden euro’s per maand) of 

opnieuw voor vijftig jaar afkopen (het bedrag is nu niet te voorspellen, de 

verwachting ruim boven 100.000 euro). 

Als je je woning in de tussentijd wil verkopen, ziet de aankopende partij een 

groot risico: Hoe dichterbij de einddatum van de afkooptermijn, hoe groter dit 

risico gaat meewegen. Je woning is minder courant en er zal fors op de 

verkoopprijs onderhandeld worden. 

 

Eeuwigdurend 

afkopen 

Huiseigenaren die de afkoopsom opgevraagd hebben om de vijftigjarige 

afkoop NU om te zetten in eeuwigdurende afkoop, hebben (indicatieve) 

bedragen ontvangen van 40.000 – 65.000 euro voor hun tussenwoning. 

 

 

 

Kom in actie 

Laten we als gezamenlijke erfpachters de politiek verzoeken ons een 

financieel haalbaar en structureel aanbod te doen incl. de mogelijkheid van 

een betalingsregeling. Word lid van de Facebookgroep Erfpacht Utrecht. 

Heb je geen facebook, geef dan jouw naam en mailadres door aan 

PetitieUtrechtErfpacht2016@gmail.com. Dan informeren wij je. 

 

 

Info 

- Voor vragen over jouw specifieke situatie kun je mailen naar de gemeente: erfpacht@utrecht.nl 

- Link naar: Presentatie van gemeente over werking erfpacht  

- Link naar: Brief over situatie van huiseigenaren in Voordorp die erfpacht voor vijftig jaar afkochten 
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