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A MSTERDAM Het verzet groeit te-
gen het plan van de gemeente Am-
sterdam om de hoogte van de erf-
pacht voortaan vast te stellen elke
keer als een huis wordt verkosht.
Duizenden huizenbezitters hopen
d it plan met een referendum te
kunnen tegenhouden.

Ook voor veel niet-Amsterdammers
kan de uitslagvàn een eventueel refe-
:endum van belang zijn. Erstaan naar
::hatting 65o duizend huizen in Ne-
:erland op gepachte grond. Omdat
-'lmsterdam met ongeveer 70 duizend
e rfpachthuizen verreweg de grootste
'. ::pachter is, volgenveel andere land-
. r lden het beleid van die gemeente.

{msterdam wil daarom in de toe-
x rmst de hoogtevan de erfpachtbepa-
=: op het moment dat iemand een

- jr s koopt. Dan wordtbepaald hoeveel
:e qrond waard is en hoeveel pacht er-
. , :r betaald moetworden zolang het

. -. :n bezit is van de nieuwe eigenaar.
- :. contracten blijven intact, en er

I - :1: een overgangsregelingvanvier
;.ri voor huizenbezitters die in het
: .:..r\\'e systeem belanden..

)e tegenstanders van het plan zijn
:. len de berekeningvan de herziening
, .: de erfpacht in het huidige en het
: .eu\\re systeem. Jaarlijks betalen Am-
, : e rdamse huizenbezitters gezamen-
. .;x zo'n 12 miljoen euro pacht. In het
::euive stelsel wordt dat alleen maar
::eer, vrezen ze, met als gevolg dat de
:,izen op erfpachtgrond minder
,,. aard worden

! inds deze zomerverzamelt de Stich-
: -.: Erfpacht Belang Amsterdam
:!3.{) handtekeningen om een volks-

-..::rleging af te dwingen. De laatste
,. :-..n zette de stichting, die financieel
,., :Jt gesponsord door lokale vast-
: .. 'ondernemers, studenten in om
: ::raat sympathisanten te weryen.

'.1:: nog ruim eenweektegaan staatde
::... i  volgens de stichting op24.5oo,

, i 26 november moeten er z7 dui-
.  . , . .1  handtekeningen b innen z i jn .

Wê zijn nu op 90 procent en ik ben
::r'an overtuigd datwe hetgaan halen"
.-=:: r'oorzitter Koen de Lange van de
. :: i. Het zou het eerste referendum
. :Jen in de hoofdstad sinds t6 jaar.
. : temeentemoetmetdevergoeding
--;ar houden en huizenbezitters het
:. - nt bieden degrond onderhun huis
: . kopen', zegt De Lange.

\Íaar dat laatste staatbij een eventu-
. :eferendum helemaal niet ter dis-

: -ssie, zegt wethouder Maarten van
i - :Jgeest (Groenlinks). 'Als er een re-
:=:.ndum komt, kunnen Amsterdam-
:..:s alleen het nieuwe plan wegstem-
'-..:..{ls datgebeurt, blijftalles dus bijr.:, *de. De pachtwordtnietlager.'
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Op het Gelderlandplein in Amsterdam Buitenveldert verzamelt initiatieÍnemer Koen de
gen om een referendum te kunnen houden tegen het erfpachtplan van de gemeente.

Lange handteken
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Gemeentecontrole over de
grond of een woekerpolis?
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Het aloude systeem van
erfpacht staat flink ter
discussie. Amsterdam wil
het aanpassen, de critici
wezen de melkkoevan de
gemeente te worden.

Hoe werkt erfpacht?
Wie een huis koopt dat op erfpacht
staat, bezit de woning maar niet de
grond eronder. Die is van de verpach-
ter. Dat kan de gemeente zijn maar
ook een ondernemer, landgoedeige-
naar ofkerk. Perjaar ofpermaand be-
taalt de huizenbezitter'pacht' voor de
grond, een soort huur, de'canon'ge-
heten. Die ligt vaakvoor langere tijd
vast, ih Amsterdam doorgaans
50 jaar. Huizenbezitters kopen de erf-
pachtvaakvoor dat hele tijdvakaf.

Viervijfde van alle huizen in
Amsterdam staat op erfpacht,
waarom zo veel?
Binnen hetoverwegend linkse col-
lege van de hoofdstad heeft altijd veel
sympathie bestaan voor de gedachte

geknapt. De huizen rond het park zijn
daardoor meer waard geworden. Het
is eeriijker dat de hele gemeenschap
in Amsterdam die winst incasseert,
niet alleen die omwonenden.'

Toch vindt ook hij dat er iets mis
is met het huidige systeem.
Het erfpachtsysteem is nu erg on-
doorzichtig en onvoorspelbaar. Door-
dat de canon vaakvoor decennia is aÊ
gekocht, denken veel huizenbezitters
dat zij ook praktisch eigenaar zijn van
de grond. Huizen op erfpacht zijn in
Amsterdam ook amper goedkoper
dan huizen op eigen grond. Maar de
bezitter komt daar vaak pas achter als
het erfpachtcontract wordt ver-
nieuwd, en de canon doorgaans aan-
zienlijk verhoogd. Wat eerst was afge-
kocht of een paar tientjes per maand
kostte, wordt snel een paar honderd
euro. Daarom zijn banken de laatste
iaren terughoudender geworden in
het financieren van woningen waar-
van de canon ruim binnen de looptijd
van de hypotheek afloopt; ze vrezen
dat hun klanten straks de hypotheek
niet meer kunnen betalen.

Waarom ontmoet het plan van de
gemeente zo veel weerstand?
De initiatiefnemers van het referen-

in het nieuwe systeem, de pacht jaa
lijks mag stijgen. Nu is dat3 procen
maar in het lichtvan de al iarenlanr
zeer lage rentestand, vindt de club'
initiatiefnemers van het referendu
dat veel te hoog:'Die erfpachtcontr
ten zijn zo een soortwoekerpolisse
Wethouder Van Poelgeest beroept
zich op twee wetenschappers die h:
gevraagd heeft te onderzoeken wat
een redelijk rendement is.'Binnen
die bandbreedte zijnwe op het mir
mum gaan zitten. Zelfs lager danw
op dit moment rekenen;' En, zo ber
druktde wethouder,'als mijn voor-
stel in een referendumverworpen
wordt, blijft dat percentage hoog.'

Komt de gemeente niet met dit
plan om gewoon meer geld aan
de grond te verdienen?
'Nee. De gemeenteraad heeft explic
vastgesteld dat de herziening niet g
bruikt magworden om meer erf-
pacht te heffen. De gemeente profi-
teertweliswaarals de waardevan h
zen stijgt (en verdient minder als dr
waarde daalt)maardat is met het h
dige stelsel ookal hetgeval.

Wat als de Amsterdammers
inderdaad het plan afstemmenl
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