
Algemeen overleg Erfpacht, 8 december 2011. 
bijdrage SP in eerste termijn. 
 
Wie de grond heeft, heeft de macht. Zeker in een dichtbevolkt land als 
Nederland. 
Ongeveer 90% van alle grond waarop de komende tien jaar gebouwd zou 
kunnen worden is in handen van particuliere beleggers. Zij profiteren van 
de waardestijging door functieverandering, zonder er een vinger voor uit te 
steken. 
 
Publieke erfpacht is uitgevonden om daar een eind aan te maken. De SP 
vond en vindt dat prima. Ook kan je erfpacht gebruiken om langs 
privaatrechtelijke weg te sturen op het gebruik van grond. Een bordeel in 
een koopflat met een woonbestemming kan je op grond van het 
bestemmingsplan bestuursrechtelijk aanpakken. Dat is ingewikkeld. Staat 
die flat op erfpachtgrond dan kan je dit misbruik ook privaatrechtelijk 
aanpakken.  Dat is een fluitje van een cent. 
 
De SP is daarom voorstander van erfpacht, waarbij de grond eigendom is 
van een overheid. Die overheid moet dan natuurlijk wel het spel eerlijk 
spelen, als rentmeester optreden en zelf geen slaatje gaan slaan uit haar 
eigendom van de grond. 
Ik heb zelf in mijn woonplaats Utrecht in 2000 het initiatief genomen voor 
een actie tegen een tienjaarlijkse verhoging van de erfpacht met 73%. Dat 
heeft geleid tot een aanpassing van de erfpachtvoorwaarden: de jaarlijkse 
verhoging is begrensd op de wettelijke huurprijsstijging in de sociale 
huursector. Ook zijn de mogelijkheden voor eeuwigdurende afkoop sterk 
verbeterd. Een mooi resultaat en sinds die tijd is de rust teruggekeerd. 
 
Met private erfpacht hebben we een stuk minder op. De aanleiding voor dit 
debat ligt bij een aantal handige speculanten in Amsterdam die woningen 
verkochten met particuliere erfpacht. Bij de eerste herziening ging de canon 
over de kop. Vervolgens wilden de banken geen hypotheek meer 
verstrekken op dergelijke huizen en zitten de bewoners met de gebakken 
peren. Inmiddels is er in overleg tussen gedupeerde bewoners, 
hypotheekverstrekkers en AFM een oplossing in de maak. 
 
De SP heeft daarover de volgende vragen aan en suggesties voor de 
minister. 
Onderschrijft de minister dat een model-erfpachtcontract voor woningen 



algemeen bindend verklaard moet worden voor alle nieuwe contracten, ook 
bij buitenlandse hypotheekverstrekkers? Is hij bereid om hier een wettelijke 
basis voor te creëren? 
Onderschrijft de minister dat de consumentenorganisaties partij moeten zijn 
bij het vaststellen van dit modelcontract? De SP pleit er overigens voor dat 
de mogelijkheid voor eeuwigdurende afkoop een verplichte optie wordt bij 
erfpachtcontracten en dat de enige andere optie is een jaarlijkse herziening 
o.b.v. een vooraf bepaalde index. 
 
Onderschrijft de minister dat er voor bestaande sub-standaard contracten 
een overgangsregeling moet komen, om zo snel mogelijk de rotzooi op de 
markt op te ruimen? En als de minister dat niet vindt, hoe denkt hij dan het 
probleem op te lossen dat woningeigenaren met een particulier 
erfpachtcontract periodiek geconfronteerd kunnen worden met exorbitante 
verhogingen, waardoor ze hun huis aan de straatstenen niet meer kwijt 
kunnen. 
 
Concluderend: erfpacht is een prachtig systeem als de overheid zijn 
publieke taak serieus neemt en duidelijke spelregels stelt. Ook aan zichzelf. 
Het kan uitdraaien op barre misère in tijden van deregulering en afschuiven 
van verantwoordelijkheden naar het individu. 
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