
'Erfpacht bliift met nieuw
êrtpacht af wil. Hij reaseert op voor-
stéllen waamee Amsierdam het erf,
pachtsysteem wil moderniseren.

Het is volsens D€ Lange een hard-
nêkkig nisverstand dat een huis op
eiÍpacht bijna even aantrekkeljk is
als een wonins op eigen grond. OIn-
dat in Amsterdanl veel koophuizen
op ediacht zijn gebouwd, dachten
kopers vaak dat dii amper slechier
was dd een huis op eigen BÍond. De
Lange: "Dat is niet zo. Kopen op erf
pacht betekent dat je iets hebt 8e
kocht wat staat op $ond mn een an-

systeem onaantrekkelij k'
De nieuwe regeling geldt niet voor be,
staande gevallen. Die mogen als het
iijdvak afloopt bêsluiten oí ze op-
nieuw de erfpacht voor een lange pe-
riode afkolen of dat zÍj in het nieuwe

De Lange heeft veel kitiek op de
manierwaarop de gem€ente Amster

'ÊrfpachteÍs zisn zich
vooral behandeld als
melkkoo van gêmeêntet

dam het nieuwe erfpacàtsysteem
heeft uitgewerkt. "Amstedam wil op
zijn minst evenveel als vroegeí aan de
erfpacht.verdienen. Het is een llelk-

Amsterdam houdt vast aan het'resi
duele srondpriisprincipe'. Dai gaat
ervan uit dat de pdjs van de srond is
opgebouwd uit de waaídê van het
huis exclusi€f de bouwkristen. Als de
pdjsvan een huis stijgt, is dai te dan,
ken aan de grond, en wordt de srond
duurder, redeneeÍt de stad.

Ook heeft De lange bezwaren tegen

der. Erfpacht blijft door de Anster
dámse voorstellen een onaantrekle-
lijke en dure voÍn van huren."

Amsiedam zal de erfpacht jaarlijks
blijven indexeren. Conplete heIzie
nins van de erfpacht sebeurt voort
aan bij verkoop van de woning, en
niet als het tijdvak afloopt. Verder
kont er een GSte rerhouding tussên
de narktwaarde van de woning en de
jêailijkse erfpachtsom. De Lanse
juicht het toe dat daardoor het ritueet
van duíê taaateurs bij herziening van
de erbacht voorbij is.

TON DAMETI

AMSTERDAM - H€t vooÍgêsteld€
nieuwe erlbachtsyst€€m !.an Am-
sterdam is i.eÍheldereDd. Dê erf-
pacht van nieuw uit te g€ver gïond
kan niet langer afgekocht wordên,
maai ivordr maêndeliiks voldaan.
Daardoor liitt êrÍpacht mtnder op
eigÊngÍond.

Dit zeSt (oen de Lange van de Stich-
ting Erfpachtersbelang Amsterdam
(Sebal. die eigenlijk helenaal van de

hei voorstel het canonpercentage te
koppelen aan de rente op de vast
goedma*t. De Langer "lk koop om
van markiinvioeden af ie zijn. Maai
als de rcnte stijgt, neentnijn canon
roe terwijl de stad zi€hzelf wél indeki

Ook makelaars zitten met de kwes'

Op de huiz€nmaÍkt tekent zich een
posftief etrect at Nieuwe koophuizen
lijken meer dan twiniig procent goed-
koper ondai ze zonder grond ver-
kocht worden.


