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Voor wie?

Hebt u een woning waarvoor u nu nog 
erfpachtcanon moet betalen? Of is de canon alleen 
tijdelijk (meestal voor 50 jaar) afgekocht? Dan moet 
u aan het einde van uw erfpachttijdvak opnieuw 
erfpachtcanon betalen aan de gemeente. De 
meeste erfpachttermijnen lopen tussen 2030 en 
2040 af. De financiële gevolgen voor u, als 
erfpachter, kunnen op dat moment groot zijn. 

Erfpacht afkopen: waarom is het belangrijk, voor wie en hoe werkt het?

Erfpacht in Utrecht; tijden veranderen: route naar een uniforme woningmarkt op basis van grondeigendom:

1961: start uitgifte in erfpacht
Vanaf 1961 geeft de gemeente Utrecht bouwgrond uit in 
erfpacht. Erfpacht betekent dat de gemeente eigenaar blijft van 
de grond en dat de woningeigenaar betaalt voor gebruikt van de 
grond: canon. Canon kon jaarlijks betaald worden of voor 50 jaar 
afgekocht. Na de periode van 50 jaar moeten al deze erfpachters 
opnieuw de grondwaarde aan de gemeente vergoeden óf 
jaarlijks minimaal 5% van de grondwaarde als canon. De 
grondwaarde is in de afgelopen 50 jaar flink gestegen. Het gaat 
dus in beide gevallen om grote bedragen voor afkoop óf canon.

1989: Geen uitgifte in tijdelijke erfpacht 
meer
Sinds 1989 heeft de gemeente ander beleid. Daardoor 
heeft bijna 90% van de erfpachters niet meer met een 
canon te maken. Wie een woning kocht die gebouwd is 
op grond uitgegeven door de gemeente met de in 1989 
vastgestelde erfpachtvoorwaarden (AV 1989), kocht 
standaard de canon voor altijd af (eeuwigdurend). 
Deze erfpachters hoeven dus niet meer te betalen voor 
het gebruik van de grond.

In 2003 is de gemeente de eigenaren van woningen 
die jaarlijks canon betaalden, of dit voor 50 jaar 
hadden afgekocht, tegemoet gekomen met een 
individueel aanbod om de canon voor een financieel 
aantrekkelijk bedrag af te kopen. Slechts circa 18% 
maakte gebruik van het aanbod. Er zijn sindsdien nog 
circa 3500 erfpachters met een ‘tijdelijk’ 
erfpachtcontract (circa 700 met jaarlijkse betaling en 
circa 2.800 die het voor 50 jaar hebben afgekocht). 

Vanaf 2015 biedt de gemeente erfpachters met 
eeuwigdurend afgekocht erfpacht de mogelijkheid om 
eigenaar te worden van de grond waarop hun woning 
staat: ‘volledig eigendom.’ Voor erfpachters die nog 
betalingen moeten doen in de toekomst, komt een 
nieuwe regeling om de canon af te kopen. De 
gemeenteraad heeft de regeling op 2 november 2017 
vastgesteld.  Geldt deze regeling voor u? Dan kunt u er 
vanaf 1 april 2018 gebruik van maken.

Stel, een familie heeft op 1 januari 1988 een 
nieuwbouwwoning gekocht en de canonbetalingen voor 50 
jaar afgekocht. Dat is een tijdvak tot 2038. 
De WOZ-waarde van de woning is in 2017 ca. €320.000 en de 
grondwaarde is ca. €100.000. 
In dit rekenvoorbeeld wordt uitgegaan van een 
grondprijsontwikkeling van 2,5% per jaar. De grondprijs wordt 
daadwerkelijk bepaald bij het gebruikmaken van de regeling.

· Wanneer zij in 2018 van de erfpachtregeling gebruik 
maken, is dit de meest voordelige situatie. Het 
afkoopbedrag is dan circa €36.000 (€36k)

· Als deze erfpachters wachten tot 2025 om te besluiten, 
is de afkoopsom al hoger, naar verwachting €61.000.

· Als de erfpachter tot 2038 geen actie onderneemt, is de 
afkoopsom uiteindelijk zo hoog als de grondwaarde op 

dat moment. Deze grondwaarde kan stijgen of dalen.

€100k

€122k

2018 2025 2038

Veronderstelde grondwaarde in dat jaar

Bijbehorend afkoopbedrag bij directe afkoop

€168k

Grondprijsontwikkeling 2,5% p.j.

Rekenvoorbeeld: één erfpachter met drie afkoopmomenten

Berekening van grondwaarden en afkoopbedragen
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Voor wie?

Het aanbod geldt voor woningen waarvoor de 
erfpachter canon moet betalen of die waarvan hij 
canon voor 50 jaar heeft afgekocht. 
De meeste eigenaren van deze woningen, zowel 
grondgebonden als appartementencomplexen, 
kunnen van het aanbod gebruik maken. 

Hoe?

Hoe groot het voordeel is voor de 
individuele erfpachter is heel verschillend en 
hangt af van: 

· De WOZ-waarde van de woning;

· Wanneer het erfpachttijdvak afloopt;

· Of de canon voor 50 jaar is afgekocht of 

jaarlijks wordt betaald;

· Hoe snel de erfpachter van de regeling gebruik 

gaat maken.

€36k

€61k

-5% rente over 21 jaar

2018 +2,5% prijsontwikkeling 
over 1 jaar

€36k

€102,5k

Elk jaar bepaalt de gemeente het afkoopbedrag door voor 
elke woning een berekening te maken. De gemeente 
bepaalt aan de hand van de WOZ-waarde de grondwaarde. 
Omdat de afkoop eerder is dan het einde van het 
erfpachttijdvak, wordt de grondwaarde met 5% rente per 
jaar verminderd. Tijdens de introductieperiode van 1 april 
t/m 31 december 2018 wordt zelfs teruggerekend tot 1 
januari 2017: ruim een jaar extra vermindering.
Kijk voor voorbeelden op de volgende pagina’s.

+2,5% prijsontwikkeling 
over 21 jaar

2038
€168k

€168k-5% rente over 0 jaar

+2,5% prijsontwikkeling 
over 8 jaar 

2025

€61k

€122k

-5% rente over 13 jaar

Wanneer?

Met de nieuwe regeling biedt de gemeente naar 
verwachting vanaf april 2018 een afkoopregeling 
die gunstiger is bij stijgende grondprijzen voor 
individuele erfpachters dan wanneer ze wachten 
tot hun erfpachttermijn afloopt. Tot die tijd kunt 
u zelf voorbereidingen treffen en bijvoorbeeld 
advies vragen aan uw financieel adviseur.

Wilt u weten wat de nieuwe regeling in uw 
situatie betekent? 

Bereken het via de   online rekentool   op 
www.utrecht.nl/erfpacht.

online rekentool

2017
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Disclaimer: De regeling is hier versimpeld in beeld gebracht. Uitzonderingen en afwijkingen zijn mogelijk.

http://www. utrecht.nl/erfpacht
https://rekentools.webbridge.nl/utrecht/erfpacht-afkopen-berekening/
https://rekentools.webbridge.nl/utrecht/erfpacht-afkopen-berekening/


Hoe groot het voordeel is voor de individuele erfpachter is 
verschillend en hangt af van: 
Mogelijkheid 4. Geen gebruik maken van de regeling: Voorbeeld mogelijkheid 4. De erfpachter kiest om geen gebruik te maken van de regeling:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

stijging of daling van de grondwaarde

?eventuele jaarlijkse canonbetalingen

· U behoudt uw huidige erfpacht voorwaarden;
· U betaalt geen afkoopsom;
· U heeft onzekerheid over de hoogte van uw canon of uw afkoopsom aan het 

einde van uw erfpachttijdvak; deze wordt berekend op basis van de dan 
geldende grondwaarde;

· U behoudt de mogelijkheid op een ander moment af te kopen op basis van 
de dan geldende grondwaarde. Deze is naar verwachting hoger dan de 
huidige grondwaarde.

€
?

Als hij jaarlijkse canon betaalt, blijft hij deze betalen.
In 2037 betaalt hij de dan geldende grondwaarde of een op die grondwaarde gebaseerde canon.

Erfpacht afkopen: wat betekent elke keuzemogelijkheid in de nieuwe afkoopregeling?

Bijv. 
2037

Erfpacht afkopen; uw keuzemogelijkheden in beeld: 

Mogelijkheid 3. Gedeeltelijk direct afkopen:

· U heeft zekerheid over de hoogte van de afkoopsom, deze is gelijk aan de 
afkoopsom bij mogelijkheid 1 (direct afkopen). Kiest u vóór 31 december 
2018 dan wordt zelfs teruggerekend tot 1 januari 2017;

· U betaalt een deel van de afkoopsom direct en beperkt toekomstige kosten;
· U kunt het restant van de afkoopsom op een door u gekozen moment later 

alsnog betalen, maar dit is geen verplichting. 
· Zolang u het restant van de afkoopsom niet heeft betaald, betaalt u hierover 

een jaarlijkse vergoeding van 5% voor het gebruik van de grond.

Voorbeeld mogelijkheid 3. De erfpachter kiest om gebruik te maken van de regeling en een gedeelte direct af te kopen:

Bijv. 
2037

20232017 20292026 2032 2035 20382020

Bijv. 
2018

Mogelijkheid 1. Direct volledig afkopen:

· U heeft zekerheid over de hoogte van de afkoopsom, deze wordt bepaald op 
basis van prijspeil 2015 in plaats van 2018;

· Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige prijsstijgingen of 
prijsdalingen. De grondwaarde wordt bevroren tot einde tijdvak. Gezien de 
historische prijsontwikkeling is dit gunstig voor u;

· De grondwaarde voor berekening van uw afkoopsom wordt verminderd met 
5% per jaar dat u eerder afkoopt dan het einde van uw erfpachttijdvak. Kiest 
u vóór 31 december 2018 dan wordt zelfs teruggerekend tot 1 januari 2017.

Voorbeeld mogelijkheid 1. De erfpachter kiest om gebruik te maken van de regeling en zijn afkoopsom direct te betalen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

Bijv. 
2018

Bijv. 
2037

-5% per jaar

€

Praktijkvoorbeelden van de mogelijkheden in de nieuwe regeling op basis van einde erfpachttermijn in 2037:

Mogelijkheid 2. Uitgesteld afkopen:

· U heeft zekerheid over de hoogte van de afkoopsom, deze is gelijk aan de 
afkoopsom bij mogelijkheid 1 (direct afkopen). Kiest u vóór 31 december 
2018 dan wordt zelfs teruggerekend tot 1 januari 2017.

· U kunt de afkoopsom op een door u gekozen moment later alsnog betalen, 
maar dit is geen verplichting. 

· Zolang u de afkoopsom niet heeft betaald, betaalt u een jaarlijkse 
vergoeding van 5% over de afkoopsom voor het gebruik van de grond.

€

Voorbeeld mogelijkheid 2. De erfpachter kiest om gebruik te maken van de regeling, maar de afkoopsom nu niet te 
betalen. Stel hij besluit in 2025 om af te kopen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

Bijv. 
2018

Bijv.
2037

-5% per jaar

Bijv.
2025

De erfpachter betaalt de afkoopsom, zoals deze in 2018 is 
vastgesteld, op een door hem gekozen moment. 

Tot het moment van afkopen betaalt 
hij een jaarlijkse vergoeding.

€ €€ €€ €

De afkoopsom wordt bepaald door korting te berekenen op de huidige grondwaarde. 
Kiest u vóór 31 december 2018 dan wordt zelfs teruggerekend tot 1 januari 2017.

Disclaimer: De regeling is hier versimpeld in beeld gebracht. Uitzonderingen en afwijkingen zijn mogelijk.

Wilt u weten wat de nieuwe regeling voor u betekent? Bereken het via de    online rekentool    op www.utrecht.nl/erfpacht.online rekentool pagina 2

Bijv. 
2018

Bijv. 
2018

Bijv.
2037

-5% per jaar

€€€ Bijv.
2025

De erfpachter betaalt het restant van de afkoopsom, zoals deze 
in 2018 is vastgesteld, op een door hem gekozen moment. 

€ €€ €€€ €

€ € € € €

Tot het moment van afkopen betaalt hij 
een jaarlijkse vergoeding over het restant.

€€€€€€€

https://rekentools.webbridge.nl/utrecht/erfpacht-afkopen-berekening/


Erfpacht 50 jaar afgekocht? Een rekenvoorbeeld voor elke keuzemogelijkheid in de nieuwe regeling

Hoe groot het voordeel is voor de individuele erfpachter is 
verschillend en hangt af van: 

· De WOZ-waarde van de woning;

· Wanneer het erfpachttijdvak afloopt;

· Of de canon voor 50 jaar is afgekocht of jaarlijks wordt betaald;

· Hoe snel de erfpachter van de regeling gebruik gaat maken.

Rekenvoorbeeld: erfpacht situatie van Henk

· Op 1 januari 1988 de volledige grondwaarde betaald en 

daarmee de erfpacht voor 50 jaar afgekocht;

· Erfpachttijdvak tot 2038;

· WOZ-waarde 2015: € 320.000;

· Op basis van grondquote berekende grondwaarde op 

prijspeil 2015: € 100.000.

Hoe ontwikkelt de waarde van woningen?

Wat de grondwaarde van uw woning zal zijn aan het einde van 
uw erfpachttijdvak is nu niet exact vast te stellen. 

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
zijn de prijzen in de afgelopen 20 jaar met gemiddeld 2,6% per 
jaar gestegen. 

In de toekomst kan dit meer óf minder zijn.
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Inschatting: +2,5% grondwaarde stijging per jaar

€€

Disclaimer: De regeling is hier versimpeld in beeld gebracht. Uitzonderingen en afwijkingen zijn mogelijk.
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Rekenvoorbeeld mogelijkheid 4. Henk kiest om geen gebruik te maken van de regeling:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

??
2038

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 3. Henk kiest in 2017 om gebruik te maken van de regeling en zijn afkoopsom deels direct te betalen:

Bijv. 
2037

20232017 20292026 2032 2035 20382020

Bijv. 
2018

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 1. Henk kiest in 2018 om gebruik te maken van de regeling en zijn afkoopsom direct te betalen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

2018 2038

-5% per jaar

€

€

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 2. Henk kiest in 2018 om gebruik te maken van de regeling en besluit in 2025 om af te kopen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

2018 2038

-5% per jaar

Bijv.
2025

€ €€ €€ €

2018

2018 2038

-5% per jaar

€€€ Bijv. 
2025

€ €€ €€€ €

€ € € € €

€€€€€€€

Grondwaarde prijspeil 2015
€ 100.000

Totaal

€ 36.000
Afkoopsom in 2018, gelijk aan 2017 

€ 36.000

7x jaarlijkse vergoeding van € 1.800 

€ 12.600
Afkoopsom in 2025, gelijk aan de afkoopsom van 2017

€ 36.000

Grondwaarde prijspeil 2015
€ 100.000

Totaal

€ 48.600

Grondwaarde prijspeil 2015
€ 100.000

Totaal

€ 42.300
Restant afkoopsom in 2025 (€ 36.000 - € 18.000)

€ 18.000
7x jaarlijkse vergoeding van € 900 

€ 6.300
Betaling in 2018

€ 18.000

Aan het einde van zijn erfpachttermijn betaalt hij opnieuw canon voor 50 jaar. 
Deze is gelijk aan de grondwaarde op dat moment. Inschatting van zijn grondwaarde in 2038 is

€ 168.000

https://rekentools.webbridge.nl/utrecht/erfpacht-afkopen-berekening/


Hoe groot het voordeel is voor de individuele erfpachter is 
verschillend en hangt af van: 

· De WOZ-waarde van de woning;

· Wanneer het erfpachttijdvak afloopt;

· Of de canon voor 50 jaar is afgekocht of jaarlijks wordt betaald;

· Hoe snel de erfpachter van de regeling gebruik gaat maken.

Rekenvoorbeeld: erfpacht situatie van Marie

· Geen grondwaarde betaald en in plaats daarvan jaarlijkse 

canonbetaling sinds 1 januari 1988;

· Canon in 2016 was € 1.900;

· Erfpachttijdvak tot 2038;

· WOZ-waarde 2015: € 320.000;

· Op basis van grondquote berekende grondwaarde op 

prijspeil 2015: € 100.000.

Waarom nu afkopen?

Aan het einde van uw erfpachttermijn wordt de afkoopsom van uw 
erfpacht berekend op basis van de grondwaarde op dat moment.  
De hoogte hiervan is nu niet vast te stellen, deze kan ook dalen, 
maar is waarschijnlijk hoger dan de huidige waarde. 
 
De regeling gaat in per 1 april 2018. U ontvangt een aanbod. Dit 
aanbod is geldig is tot 31 december 2018. Eventueel over die 
periode tussentijds vooruitbetaalde canon wordt bij de notaris 
verrekend.

Jaarlijkse erfpachtcanon? Een rekenvoorbeeld voor elke keuzemogelijkheid in de nieuwe regeling

Hoe eerder de erfpachter afkoopt, 
hoe meer hij of zij zelf profiteert van de 
verwachte waardeontwikkeling van de grond 
en hoe meer jaren korting hij of zij ontvangt.

Wilt u weten wat de nieuwe regeling voor u betekent? Bereken het via de    online rekentool    op www.utrecht.nl/erfpacht.online rekentool pagina 4

€€

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 4. Marie kiest om geen gebruik te maken van de regeling:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

??

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 3. Marie kiest om gebruik te maken van de regeling, direct deels te betalen en besluit in 2025 om 
het restant af te kopen:

Bijv. 
2037

20232017 20292026 2032 2035 20382020

Bijv. 
2018

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 1. Marie kiest om gebruik te maken van de regeling en haar afkoopsom direct te betalen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

2018 2038

-5% per jaar

€

€

Rekenvoorbeeld mogelijkheid 2. Marie kiest om gebruik te maken van de regeling en besluit in 2025 om af te kopen:

20232017 20292026 2032 2035 20382020

2018 2038

-5% per jaar

Bijv.
2025

€ €€ €€ €

2018

2018 2038

-5% per jaar

€€€ Bijv. 
2025

€ €€ €€€ €

€ € € € €

€€€€€€€

Grondwaarde prijspeil 2015: € 100.000

Totaal

€ 67.500

7x jaarlijkse vergoeding van € 3.375 

€ 23.625

Afkoopsom grondwaarde en resterende canon 
in 2025, gelijk aan de afkoopsom van 2017

€ 67.500

Grondwaarde prijspeil 2015: € 100.000

Totaal

€ 91.125

Grondwaarde prijspeil 2015: € 100.000

Totaal

€ 84.825
Restant afkoopsom in 2025 (€ 67.500 - € 18.000)

€ 49.500
7x jaarlijkse vergoeding van € 2.475 

€ 17.325
Betaling in 2018

€ 18.000

Disclaimer: De regeling is hier versimpeld in beeld gebracht. Uitzonderingen en afwijkingen zijn mogelijk.

Afkoop grondwaarde +

€ 36.000
Afkoop resterende canonbetalingen in 2017 

€ 31.500

20x jaarlijkse canon wordt in 2018 en 2028 herzien tot 
naar verwachting respectievelijk € 2.432 en € 3.113 

€ 55.455

Totaal

€ 55.455 plus
€ 168.000 of

€ 8.400 per jaar
In 2038 is haar grondwaarde naar verwachting 
Haar canon is in 2038 naar verwachting     

€ €€ €€ € € € € € € € €€ €€ € € € € € € € €€ €€ € € € € € € € €

2038

Inschatting: +2,5% grondwaarde stijging per jaar

https://rekentools.webbridge.nl/utrecht/erfpacht-afkopen-berekening/
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