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Erfpacht voor veel
oeigenarenomlaag

JASPER KARMAN punt dat nieuwe erfoachtvoorwaar-
den de gemeente geen geld mogen

AMSTERDAM - Tienduizenden kosten of opleveren. Van Poelgeest:
huiseigenaren zullen de gemeente "Dat is bij deze benadering niet het
voortaan minder hoeven te beta- geval. Dat is goed nieuws voor de erf-
len voor het pachten van de grond pachter en minder goed nieuws voor
onder hun woning. Een enkeling degemeente. Hetziizo."
zal meer moeten betalen. In de brief staat meer dat gunstig is

voor veel erfpachters. Zo komt er een
Dat heeft wethouder Maarten van investeringsaftrek om te voorkomen
Poelgeest(Groenlinks)de gemeente- dathuiseigenarenviaeenhogereerf-
raad geschreven. Hii wil duideliiker pachtworden gestraftvoorhetplaat-
maken hoe erfpacht wordt berekend sen van een nieuwe keuken ofbadka-
en die ook niet meer elke vijftig jaar mer. Die 'badkamerboete' zat vooral
vaststellen, maar als. de woning coalitiepartij WD dwars'
wordt verkocht. Zo krijgen huiseige- Daarnaastkomtdewethoudertege-
naren niet meer te maken met enor- moet aan bezwaren tegen zijn voor'
meverhogingenvandeerfpacht. stel erfpacht niet meer voor vilftig

Critici vonden Van Poelgeest plan- iaar te laten afkopen. Huiseigenaren
nen in mei te vaag en vonden ook dat
huiseigenaren de grond onder hun ,6Ogd 
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woningmoetenkunnenkopen. ":--.
Grond verkopen i, uun'Íïrrg't" u"t effpA0htef; miÍ|dgf SOGd

voor van Poelseest, *"i:.lj:'1,*i1 nieuws v00r seÍnËent€'alle Amsterdammers blijven profite-
ren van de waardestilging van grond.
Maar hij doetwel concessies.

In het oog springt dus vooral de ver-
laging van het iaarlijks te betalen be-
drag. Zodra de nieuwe voorwaarden
ingaan, zal dat worden berekend op
basis van de reële rente - een peÍcen-
tage waaÍop de inflatiein mindering
is gebracht.

De wethouder volgt hiermee het ad-
vies op van emeritus hoogleraar Jean
Frijns van de VU en ho_ogleraar Marc
Francke van de UvA en breekt - wat
opmerkeliik is - met het uitgangs-
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mogen de erfpacht per maand of per
jaar, maar ook dertig jaar vooruit be-
talen. Als de woning tussentiids
wordt verkocht, kÍiigt de verkoper het
te veel betaalde bedrag terug.

Binnenkort zal duidelijk worden of
de Stichting Erfpachters Belangen
Amsterdam de vereiste z7.ooo hand-
tekeningen voor een referendum
heeft ingezameld. Als dat niet het ge-
val is, zullen de nieuwe voorwaarden
mogelijk volgende zomer gelden.


