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Inleiding 

Dit document bevat een verkorte beschrijving van de rekenregels en de herkomst van de te 
gebruiken waarden t.b.v. de berekening van de afkoopsom, zodanig dat voor een erfpachter te 
volgen is hoe de berekening is uitgevoerd. Het bestand SAP RE is het bestand waarin de gemeente de 
gegevens van haar erfpachtcontracten vastlegt. 

Rekenregels 

Algemeen 

Bij het rekenen met kalenderdata wordt gerekend met het werkelijke aantal dagen in een jaar. 
Een periode wordt uitgedrukt in jaren, met achter de komma het deel van het jaar. 
Hiervoor worden de standaard systeem datum rekenfuncties gebruikt. 
 
Bijvoorbeeld: jaren(2017-07-01 – 2015-01-01) = 2,5 (twee en een half jaar). 

Basisgegevens 

Gegeven Betekenis Bron 
conversiedatum De datum waarop de akte bij de notaris passeert 

en waarmee de afkoopsom berekend wordt. 
NB 1 in de introductieperiode wordt in de 
berekening van de afkoopsom gerekend met 1-1-
2017. 
NB 2 in de introductieperiode worden bij het 
passeren bij de notaris alle al betaalde canons 
vanaf 1-1-2017 verrekend. 

Wordt bekend zodra de 
passeerdatum bij de notaris 
bekend is.  
NB bij het uitbrengen van 
een aanbod is die datum nog 
niet bekend. 

wozwaarde De WOZ-waarde op de WOZ peildatum. BghU (via IB IV) 
startdatum Startdatum van het erfpachttijdvak (van 50 jaar). SAP RE 
einddatum Einddatum van het erfpachttijdvak (van 50 jaar). SAP RE 
canonBestaand Hoogte van de canon in jaar voorafgaande aan 

jaar van conversiedatum.  
NB In de introductieperiode is dat de canon uit 
2016 met peildatum 1-1-2015. 

SAP RE 
Let op dat de canon voor het 
goede jaar wordt opgehaald. 

herzieningsdatum Datum waarop de canon vóór het jaar van 
conversie  voor het laatst is herzien. 
Dit is de “datum van” voor canonBestaand bij 
condities in SAP RE. 
NB In de introductieperiode is dit de laatste 

SAP RE 
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herzieningsdatum voor 1-1-2017 
bestemming Geeft aan of het om stapelbouw, een 

grondgebonden woning of een 
bijgebouw/perceel (bijv. tuin of garage) gaat 

SAP RE 

regelingsrente De rente waarmee gerekend wordt bij contant 
maken van de grondwaarde en de canon. 

5% 

Afgeleide gegevens 

Gegeven Betekenis Bron/afleiding 
peildatum Is 1 januari van het jaar waarin de conversie 

plaatsvindt. 
NB In de introductieperiode is dit 1-1-2017. 

Afgeleid uit 
conversiedatum 

wozpeildatum Prijspeildatum van de te gebruiken WOZ-waarde.  
Is 1 januari 2 jaar voor peildatum (dus conversie in 
2020 is de wozpeildatum  1-1-2018). 
NB In de introductieperiode is dit 1-1-2015. 

Afgeleid uit 
peildatum. 

huurprijsindexering Gemiddelde huurprijs indexatie: de gemiddelde 
huurprijsstijging van woningen zoals gepubliceerd 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 
de laatste 10 jaar voorafgaand aan de conversiedatum. 
Wordt gebruikt om de canonBestaand te indexeren 
naar peildatum. 
NB 1 in 2018 is dat indexeren naar 1-1-2017.  
NB 2 deze waarde moet dus jaarlijks worden bepaald 
en vastgeklikt voor dat jaar. 

CBS 
NB In 2018 is dit de 
gemiddelde waarde 
over de periode 
2007-2016 zijnde 
2,57%.  
In 2019 wordt dat 
dus de gemiddelde 
waarde over de 
periode 2009-2018. 

grondquote Het percentage van de wozwaarde dat wordt toegekend 
aan de grond. 

Wordt uitgelezen uit 
de grondquotetabel 
o.b.v. de wozwaarde 
en het woningtype. 

woningtype Wordt afgeleid uit de bestemming (zie basisgegevens) 
en is input voor gebruik van de grondquotetabel. 
Stapelbouw (bestemming 100, 103 en 106) is een 
meergezinswoning (MGW); alle overige bestemming 
(inclusief tuinen, garages en parkeerplaatsen) worden 
in de berekening behandeld als eengezinswoning 
(EGW). 

Wordt afgeleid 
o.b.v. bestemming. 

grondwaarde De grondwaarde, zoals vastgesteld o.b.v.  de wozwaarde 
en de grondquote. Deze grondwaarde is ook de 
grondwaarde op de peildatum (0% indexering) en is 
gelijk aan de veronderstelde grondwaarde op 
einddatum (0% indexering). 

Het product van 
grondquote en 
wozwaarde. 
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Grondquotetabellen 

Gegeven Betekenis Waarde 
grondquotetabeljaar Het jaar waarvoor de WOZ-waardes in de tabel zijn 

opgenomen. Voor de berekening van de afkoopsom wordt 
gewerkt met de tabel met grondquotetabeljaar= jaar uit 
wozpeildatum. 
NB In de introductieperiode wordt dus gewerkt met de tabel 
met grondquotetabeljaar 2015. 

 

grondquotetabel Tabel met de grondquotes voor EGW en MGW. De 
grondquotes in de tabel gelden t/m de bijbehorende WOZ-
waarde.  
Initieel is de tabel gevuld met de WOZ-waardes prijspeil 2015. 
De WOZ-waardes in de staffel van de grondquotetabel worden 
bij conversies vanaf 1-1-2019 jaarlijks opnieuw geïndexeerd.  

 
 
 
 

 
 
grondquotetabel voor grondquotetabeljaar 2015. 
 

Categorie WOZ-waardes Grondquote 

  Van Tot   

EGW  lager dan   €                  162.984  22,6% 

EGW  €                  162.984   €                  181.093  26,8% 

EGW  €                  181.093   €                  217.312  28,8% 

EGW  €                  217.312   €                  253.530  30,0% 

EGW  €                  253.530   €                  289.748  31,2% 

EGW  €                  289.748   €                  325.967  31,4% 

EGW  €                  325.967   €                  344.939  31,7% 

EGW  €                  344.939   €                  431.174  32,1% 

EGW  €                  431.174   en hoger  33,3% 

MGW  lager dan   €                  155.223  13,2% 

MGW  €                  155.223   €                  172.470  17,2% 

MGW  €                  172.470   €                  206.963  19,7% 

MGW  €                  206.963   €                  241.457  21,0% 

MGW  €                  241.457   €                  344.939  21,1% 

MGW  €                  344.939   en hoger  23,8% 
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Grondwaarde 

De grondwaarde op het moment van afkoop wordt berekend uit de wozwaarde op de wozpeildatum en 
de daarbij behorende grondquote uit de grondquotetabel met het grondquotetabeljaar=jaar uit 
wozpeildatum. 
 
De grondquote wordt bepaald uit de tabel grondquoteEGW of grondquoteMGW op basis van woningtype 
(EGW of MGW) en de wozwaarde:  
grondquote = grondquotetabel(woningtype, wozwaarde). 
 
De grondwaarde is het product van grondquote en wozwaarde op de wozpeildatum: 
grondwaarde = grondquote * wozwaarde. 

Voorbeeld 

wozwaarde = 260.000 (wozpeildatum 1-1-2015) 
woningtype = EGW 
 
grondquote = 31,2% = grondquote(EGW, 260.000) uit de grondquotetabel  

met grondquotetabeljaar 2015 
 
grondwaarde = 81.120 = 31,2% * 260.000 

Afkoopsom grondwaarde 

De grondwaarde op de einddatum is gelijk aan de grondwaarde, die met de grondquote uit de WOZ-
waarde is berekend. Deze grondwaarde op de einddatum wordt contant gemaakt naar de peildatum 
met een korting per jaar ter grootte van de regelingsrente (5%). 
 
afkoopsomGrond(peildatum) = grondwaarde / (1 + regelingsrente) ^ jaren(einddatum – 

peildatum) 

 
De afkoopsomGrond moet feitelijk berekend worden door de grondwaarde contant te maken naar de 
conversiedatum. Omdat die bij het bepalen van het aanbod nog niet bekend is wordt de 
afkoopsomGrond op de peildatum bepaald en daarna voor de feitelijke passage bij de notaris wordt de 
eindwaarde met de regelingsrente (5%) bepaald op de conversiedatum. In 2018 wordt voor de 
afkoopsomGrond  op de conversiedatum de afkoopsomGrond  van 1 januari 2017 gebruikt. 

Voorbeeld 

grondwaarde = 94.586 
einddatum = 2029-08-01 
 

afkoopsomGrond = 51.199 = 94.586 / (1 + 0,05) ^ jaren(2029-08-01 – 2017-01-01) 
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Afkoopsom canons 

Indien van toepassing, moeten de nog te betalen canons ook afgekocht worden. 
 
Hiervoor wordt een herziene canon (canonHerzien) berekend op basis van de canon in het jaar 
voorafgaand aan het jaar van conversie (canonBestaand), door deze vanaf de herzieningsdatum 
(datum waarop de canon vóór het jaar van conversie voor het laatst is herzien) te indexeren naar de 
peildatum  (= 1 januari van het conversiejaar) met de huurprijsindexering (in 2018 is die 2,57%).  
NB in de introductieperiode is de peildatum 1-1-2017 en wordt gerekend met de laatste herziening 
voor 1-1-2017. 
 
canonHerzien =  

canonBestaand * (1 + huurprijsindexering) ^ jaren(peildatum – herzieningsdatum) 

 

De afkoopsom canons is gelijk aan de contant gemaakte nog te betalen herziene canons, waarbij 
contant wordt gemaakt met de regelingsrente (5%). 
 

De resterende N betalingen zijn de betalingen vanaf de peildatum t/m de laatste betaling.  
De  halfjaarlijkse (vooruit)betaling van de canon vindt altijd per 1 januari en 1 juli van een jaar plaats. 
De betaalperiode is dus 0,5 jaar.  
NB de laatste betaling is dus het evenredig deel van de canonHerzien voor de datum van de laatste 
betaling tot aan de einddatum. 
 
canonbetaling  =  0,5 * canonHerzien  
 
De laatste canonbetaling heeft afhankelijk van de einddatum betrekking op een deel van een 
betaalperiode.  
 

eindperiode = jaren(einddatum - 1-1-eindjaar) 
 
Als eindperiode  is kleiner of gelijk aan 0,5 dan is 
canonbetaling(N) = eindperiode * canonHerzien 
betaaldatum(N) = 1-1-eindjaar 
 

Als eindperiode  is groter dan 0,5 dan is 
canonbetaling(N) = (eindperiode – 0,5) * canonHerzien 
betaaldatum(N) = 1-1-eindjaar + 0,5 
 
betaaldatum[n] = peildatum + ((n – 1) * 0,5) 
N = 1 +  (Jaren (betaaldatum(N) - peildatum))/ 0,5 
 

Alle resterende betalingen worden contant gemaakt met de regelingsrente naar de peildatum: 
 

Voor n=1 tot en met N -1 : 

betaling[n] = canonbetaling / ((1 + regelingsrente) ^ jaren(betaaldatum[n] - peildatum) 

 

betaling[N] = canonbetaling(N) / ((1 + regelingsrente) ^ jaren(betaaldatum[N] - peildatum) 

 

afkoopsomCanon = de som van betaling[1] t/m betaling[N] 
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De afkoopsomCanon moet feitelijk berekend worden door de canons contant te maken naar de 
conversiedatum. Omdat die bij het bepalen van het aanbod nog niet bekend is wordt de 
afkoopsomCanon op de peildatum bepaald en voor de feitelijke passage bij de notaris met de 
regelingsrente (5% op jaarbasis) vanaf de peildatum opgehoogd naar de conversiedatum. In 2018 
wordt voor de afkoopsomCanon 1 januari 2017 als conversiedatum beschouwd. 

Voorbeeld 

startdatum = 1969-08-01 

einddatum = 2019-08-01 

herzieningsdatum = 2009-08-01 

canonBestaand = 1789,64 

canonHerzien = 2160,23 = 1789,64 * (1 + 2,57%) ^ jaren(2017-01-01 – 2009-08-01) 

 

eindperiode = 0,5833 = jaren(2019-01-08 – 01-01-2019) 

canonbetaling = 1080,11 = 0,5 * 2160,23 

 

canonbetaling(N) = 180,02 = (0,5833 - 0,5) * 2160,23 

betaaldatum[N] = 2019-07-01 

N = 6 = 1 + 2,5 / 0,5 = 1 + jaren(2019-07-01 – 2017-01-01) / 0,5  

 

betaaldatum[1] = 2017-01-01 

 

betaling[1] = 1054,08 = 1080,11 / ((1 + 5%) ^ 0,5 

betaling[2] = 1028,68 = 1080,11 / ((1 + 5%) ^ 1 

betaling[3] = 1003,89 = 1080,11 / ((1 + 5%) ^ 1,5 

betaling[4] = 979,69 = 1080,11 / ((1 + 5%) ^ 2 

betaling[5] = 956,08 = 1080,11 / ((1 + 5%) ^ 2,5 

betaling[6] = canonbetaling(N) = 180,02 

 

afkoopsomCanon = 5202,43 = 1054,08 + 1028,68 + 1003,89 + 979,69 + 956,08 + 180,02 

Totale afkoopsom 

De totale afkoopsom op de peildatum is gelijk aan de som van de afkoopsomGrond(peildatum) en 
(indien van toepassing) de afkoopsomCanon(peildatum) én tegelijk nooit meer dan de grondwaarde op 
de peildatum ( In de introductieperiode 1-1-2017).  
 
afkoopsomTotaal = minimum(afkoopsomGrond + afkoopsomCanon, grondwaarde) 

 
Als resultaat worden getoond: 

 De grondwaarde op de peildatum. 

 De afkoopsom grondwaarde op de peildatum. 

 De afkoopsom canons op de peildatum. 

 De totale afkoopsom op de peildatum. 

 De nieuwe canon, zijnde 5% van de totale afkoopsom. 
 
NB Ondertekening bij de notaris vindt plaats op de conversiedatum. Daar moet de totale afkoopsom 
worden betaald, die wordt bepaald door de totale afkoopsom op de peildatum met de regelingsrente 
van 5% op jaarbasis op te hogen naar de conversiedatum en vervolgens de betaalde canons tussen 
peildatum en conversiedatum van de afkoopsom af te trekken. Dan wordt opnieuw de check gedaan 
of deze afkoopsom(conversiedatum) hoger is dan de grondwaarde. Het minimum van deze twee is de 
afkoopsom.  
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In de introductieperiode hoeft de afkoopsom niet met 5% opgehoogd te worden omdat dan voor de 
berekening de peildatum van 1-1-2017 als conversiedatum telt. Wel worden de betaalde canons te 
beginnen met die van 1-7-2017 tot aan de conversiedatum van de afkoopsom afgetrokken, omdat die 
canons in de berekening van het aanbod zijn meegenomen. Als de totale afkoopsom gemaximeerd is 
op de grondwaarde worden de betaalde canons van die gemaximeerde afkoopsom afgetrokken. 
Bij de notaris wordt ook dat deel van de laatst betaalde, vooruitbetaalde canonbetaling die 
betrekking heeft op de periode tussen conversiedatum en volgende betaaldatum gerestitueerd. 


