
Onroerend Goedrecht

Overdrachtsbelasting en erfpacht:
een gevaarlijk stel

Bijde overdracht van woonhuizen,
kantoren of bedrijfshallen is 6%
overdrachtbelasting verschuldigd
over de hoogte van de koopsom.
Indien deze gebouwen op erfpacht
grond staan moet echter rekening
worden gehouden met een hogere
heffingsgrondslag dan deze koop-
som, zodat een koper plotseling
geconfronteerd wordt met een
hoger kostenplaatje. Hoe zit dat nu?

Wat is erfpacht?
Het recht van erfpacht is het recht om
de grond van een ander te mogen
gebruiken, als ware men eigenaar
(automatisch is aan dit gebruik ook het
recht van gebruik van de opstallen ver-
bonden). Aan dit recht hangt, voor
degene die het recht heeft (de erfpach-
ter), een verplichting tot betaling van
een vergoeding (canon). De erfpachter
mag geen handelingen verrichten die
de waarde van de grond verminderen
en hij moet de grond behoorlijk onder-
houden. Het recht van erfpacht verschilt
van huur of pacht door het feit dat het
recht niet is verbonden aan de persoon
van de erfpachter, maar aan de grond
waarop het recht is gevestigd. De erf-
pachter is bevoegd zijn erfpachtrecht
over te dragen, na te laten aan zijn erf-
genamen en er een hypotheekrecht op
te vestigen. Binnen de regels van de
wet kunnen de erfpachter en de erfver-
pachter hun onderlinge verhouding zo
regelen als men dat wenst. Deze ver-
houdingen worden vastgelegd in de
erfpachtvoorwaarden (vaak onderver-
deeld in Algemene Voorwaarden en
Bijzondere Voorwaarden).

Erfpacht in historisch perspectief
Reeds in het verleden werden rechtsvor-
men ontwikkeld waarbij grond in
gebruik werd gegeven door de staat,
kerkelijke instellingen en particuliere
grootgrondbezitters. Deze regelingen
werden getroffen omdat het niet voor
iedereen financieel was weggelegd om
grond in volle eigendom te kunnen ver-
werven. Degene die de erfpacht ver-
kreeg hoefde niet meer te betalen dan
een relatief lage canon, terwijl de grond-
eigenaar aan het einde van de erlpacht
de gecultiveerde grond terug kreeg.

Aan het einde van de 1ge eeuw werd
dit oude erfpachtstelsel afgestoft en
werd het door gemeentelijke overhe·
den (waaronder met name de grote
steden) aangegrepen als instrument
om waardevermeerderingen van de
grond in handen van de gemeenschap
te houden.

Huidige functie van de erfpacht
In de loop der jaren heeft het erfpacht-
stelsel zich steeds verder ontwikkeld;
ontwikkelingen die gelijke tred houden
met een steeds ingewikkelder worden-
de maatschappij:
- Omdat de gemeente bevoegd blijft

over de grond te beschikken, heeft zij
een instrument in handen om stede-
lijke ontwikkelingen te beheersen, de
werkgelegenheid te bevorderen en
het vestigingsklimaat voor bedrijven
bij te sturen.

- Doordat de gemeente een grondposi-
tie behoudt en door de hoogte van
de canon te koppelen aan de grond-
waarde, komt aldus de waardever-

meerdering toe aan de gemeenschap.
Ook kan de gemeente op deze wijze
grondprijzen beïnvloeden.

- De gemeente k~n in de erfpachtvoor-
waarden de bestemming van de in
erfpacht uit te geven grond nauw-
keurig vastleggen: een sneller en pre-
ciezer instrument dan de procedureel
ingewikkelde gang van zaken op
basis van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.

- Door in de erfpachtvoorwaarden ver-
vreemdingsbeperkingen op te leggen
en een gebod tot bebouwing op te
leggen, kan grondspeculatie worden
tegengegaan.

"Ieder voordeel heeft zijn nadeel"
De gemeente heeft door haar bemoei-
enissen met een erfpachtstelsel er een
aanzienlijke administratieve last bij
gekregen: er zijn inmiddels ontwikke-
lingen gaande de gronden van de
gemeente aan de erfpachter over te
dragen, die aldus volle eigenaar van de
grond wordt (gemeente Rotterdam).

De canon
Gemeenten hanteren diverse wijzen
van betaling van de canon, uitgewerkt
in de erfpachtvoorwaarden. De
gemeente Amsterdam kent bijvoor-
beeld een systeem waarbij men kan
kiezen tussen het betalen van de
canon in termijnen en de betaling
(afkoop) van de canon ineens voor
(een gedeelte van) de duur van het
recht van erfpacht.
De gemeente Utrecht heeft in het ver-
leden erfpachtvoorwaarden gehan-
teerd waarbij de erfpachtcanon jaar-
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" ...een koper van een recht van
erfpacht dient rekening te houden

met een hogere heffing voor
overdrachtsbelasting. "

lijks zou worden betaald of de erf-

pachtcanon voor een periode van 50

jaar kon worden afgekocht, met de

verplichting om € 50,00 per jaar te

voldoen. Thans hanteert de gemeente

Utrecht de Erfpachtvoorwaarden 1989,

waarin de canon standaard wordt

afgekocht voor de gehele duur van de

canon. Het dan ontstane recht van erf-

pacht komt dan wel heel dicht bij het

recht van eigendom.

Overdrachtsbelasting
Terug naar de overdrachtsbelasting: bij

overdracht van onroerend goed hou-

den kopers rekening met 6% over-

drachtsbelasting over de koopsom. De

wetgever heeft ook het recht van erf·

pacht in de heffing van de over-

drachtsbelasting betrokken, omdat het

recht van erfpacht een recht is dat in

economisch opzicht valt te vergelijken

met eigendom. In de visie vj:!n de wet-

gever is de periodieke verschuldigdheid

van de canon een gedeeltelijke beta·

ling van de koopsom in termijnen. De

wetgever gaat er daarbij dan ook van-

uit dat de koper, in verband met het

feit dat deze de canon aan de erfver-

pachter dient te voldoen, een lagere

koopsom voor het recht van erfpacht

zal betalen dan voor de volle eigen-

dom. De wetgever stelt zich op het

standpunt dat voor de berekening van

de verschuldigde overdrachtsbelasting

de koopsom bij de overdracht ver-

hoogd moet worden met de gekapita-

liseerde waarde van de erfpachtcanon.

Deze gekapitaliseerde waarde wordt

vastgesteld aan de hand van de in de

Wet Belastingen van Rechtsverkeer en

het bijbehorende Uitvoeringsbesluit

vastgelegde tabellen. Uit vorenstaande

vloeit voort dat voor een erfpachtrecht,

waarvoor de canon voor de gehele

duur is afgekocht, geen bijtelling van

de gekapitaliseerde waarde van de

canon hoeft plaats te vinden.

Voorbeelden
Eén en ander kan gevolgen hebben
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voor de kosten die de koper heeft ter

verkrijging van een woning, kantoor of

bedrijfspand. Bijgaand twee voorbeel-

den ter illustratie.

Een kantoor gebouwd op grond die
in erfpacht is uitgegeven, het recht
van erfpacht is voortdurend en de
verplichting tot betaling van de
canon is niet afgekocht.
De koopprijs bedraagt € 300.000,00.

De jaarlijks verschuldigde canon

bedraagt € 3.000,00.

De canon dient op grond van de wet

te worden vermenigvuldigd met factor

17, zodat er overdrachtsbelasting is

verschuldigd over € 300.000,00 + (17

x € 3.000,00) '" € 351.000,00.

De verschuldigde overdrachtsbelasting

bedraagt dan € 21.060,00, in plaats

van € 18.000,00 indien het kantoor

op eigen grond zou hebben gestaan.

Een woning gebouwd op grond die in
erfpacht is uitgegeven voor een peri-
ode van 50 jaar ingaande op 1 janua-
ri 1992, de verplichting tot betaling
van de canon is niet afgekocht.
De koopprijs bedraagt € 300.000,00.

De jaarlijks verschuldigde canon

bedraagt € 3.000,00. De overdracht

vindt plaats op 1 januari 2006. De

canon dient op grond van de wet te

worden vermenigvuldigd met factor

14,7, zodat er overdrachtsbelasting is

verschuldigd over € 300.000,00 +
(14,7 x € 3.000,00) '" € 344.100,00.

De in dit geval verschuldigde over-

drachtsbelasting bedraagt €
20.646,00, in plaats van € 18.000,00

indien de woning op eigen grond zou

hebben gestaan.
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Conclusie
Bij transacties in de commerciële sfeer

van bijvoorbeeld een kantoor of een

bedrijfshal blijkt in de alledaagse prak-

tijk dat de verschuldigdheid van canon

een waardedrukkende factor is, zodat

voor een erfpachtrecht minder betaald

wordt dan voor hetzelfde object bij

volle eigendom. Bij particulier onroe-

rend goed zien wij echter dat de koop-

som van een woonhuis op eigen grond

nauwelijks afwijkt van de koopsom van

een woonhuis op grond die uitgegeven

is in erfpacht. De redenering van de

wetgever om bij de berekening van de

overdrachtsbelasting rekening te hou-

den met een waardedrukkende factor

van de periodieke betalingsverplichting

gaat dus in deze gevallen niet op! De

markt dwingt een hogere koopprijs af.

waarmee de wetgever, geen rekening

houdt c.q. kan houden. In ieder geval

dient een koper van een recht van erf-

pacht rekening te houden met een

hogere heffing voor de overdrachtsbe-

lasting.
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