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 Onderwerp Eenmalige verlaging WOZ-beschikking 2019 voor woningen op erfpachtgrond 

   

 
Geachte leden van de commissie,  

 

De inspecteur gemeentelijke belastingen heeft op basis van zijn bevoegdheid, vastgelegd in de 

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) en de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AWR), 

besloten een eenmalige generieke verlaging van 2% toe te passen op de WOZ-waardering van 

woningen op erfpachtgrond voor de OZB aanslag 2019. Dit besluit is bekrachtigd door het college 

en doorgevoerd in de WOZ-waardebeschikkingen 2019, die uiterlijk 28 februari verzonden 

worden. Uitspraken van de Rechtbank Amsterdam uit december 2018 zijn aanleiding geweest 

voor deze eenmalige verlaging. De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten bij het waarderen van 

woningen een opslag (of correctie) moeten toepassen indien zij op erfpachtgrond staan. De 

Rechtbank Amsterdam heeft in een aantal beroepszaken geoordeeld dat de wijze waarop 

Amsterdam deze correctie berekent, aanpassing behoeft.  

 

Het actualiseren en herijken van de berekeningssystematiek is een complex proces dat naar 

inschatting van verschillende deskundigen minimaal 6 maanden vergt. De resultaten hiervan 

kunnen derhalve niet worden meegenomen in de WOZ-beschikkingen 2019. Een eenmalige 

verlaging van 2% doet recht aan de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam, neemt naar 

verwachting onzekerheid bij woningeigenaren weg en voorkomt het onnodig ontstaan van een 

toename van het aantal bezwaar- en beroepschriften. De verlaging van de WOZ-waarde in 2019 

heeft geen effect op de gunstige voorwaarden die dit jaar nog gelden voor woningeigenaren die 

willen overstappen naar eeuwigdurende erfpacht. 

 

Hieronder ga ik achtereenvolgens in op de positie van de erfpachtcorrectie in het WOZ-

waarderingsproces, de uitspraken van de Rechtbank Amsterdam, de wijze waarop Belastingen 
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daar mee om gaat voor de langere termijn (2020 e.v.), de beweegredenen voor de keuze om een 

eenmalige verlaging toe te passen en de financiële gevolgen daarvan.  

 

Erfpachtcorrectie en WOZ-waardering 

De Wet WOZ schrijft voor dat gemeenten bij het waarderen uitgaan van vol en onbezwaard 

eigendom. Dat betekent dat er geen rekening mag worden gehouden met erfpacht, maar dat de 

waarde moet worden vastgesteld alsof het pand en de grond in eigendom is. Gelet op het grote 

aantal woningen op erfpacht in Amsterdam (ca. 80%) is dit een belangrijk onderdeel van het 

waarderingsproces. Sinds 1996 hanteert Belastingen een formule om de correctie (of opslag) te 

berekenen. In de bijgevoegde brief aan de raadscommissie van 3 mei 2017 is de formule nader 

toegelicht.  

 

Uitspraak Rechtbank Amsterdam van 7 december 2018 

De berekeningswijze heeft tot december 2018 stand gehouden in de vele juridische procedures 

voor de Rechtbank Amsterdam, het Hof en de Hoge Raad. Echter, in de uitspraak van 7 december 

2018 oordeelde de Rechtbank Amsterdam onder meer dat de berekening van de in de toekomst 

verschuldigde canon (als de huidige canonperiode afloopt) niet zonder meer kan worden afgeleid 

uit de huidige canon. Daarnaast acht de rechtbank het rapport van Francke en Wilders uit 1996 

onvoldoende als basis voor de berekening van de erfpachtcorrectie, o.a. omdat het rapport op een 

te klein aantal verkochte woningen zou zijn gebaseerd in de stadsdelen Noord en Zuidoost en 

omdat de marktomstandigheden sinds 1996 ingrijpend zouden zijn veranderd. Inmiddels heeft de 

Rechtbank Amsterdam in een aantal vergelijkbare procedures hetzelfde standpunt ingenomen en 

de betreffende WOZ-waardes verlaagd met respectievelijk 0,83%, 1,1% en 1,58%. De Rechtbank 

Amsterdam heeft overigens niet nader aangegeven welke aanpassingen nodig zijn.  

 

Ingezette acties na uitspraak rechtbank langere termijn (WOZ-beschikkingen 2020) 

Belastingen is in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van 7 december 2018. Tegelijkertijd 

wordt de uitspraak van de Rechtbank Amsterdam beschouwd als een duidelijk signaal dat de 

berekeningssystematiek nader dient te worden geëvalueerd en indien nodig te worden 

geactualiseerd dan wel herijkt. Belastingen is van oordeel dat gezien de uitspraken van de 

Rechtbank Amsterdam enige aanpassing van de erfpachtcorrectie vanaf 2020 in de rede ligt. 

 

Herziening systematiek 

Om te onderbouwen en te bepalen of, en zo ja, op welke onderdelen de berekeningssystematiek 

dient te worden herzien, is een grondige en zorgvuldige wetenschappelijke analyse noodzakelijk. 

Belastingen heeft dit proces in gang gezet, waarbij enkele hoogleraren vastgoed en lokale 

belastingen van verschillende universiteiten betrokken zijn. Het onderzoek leidt naar verwachting 

niet tot een fundamentele wijziging van het berekeningsmodel, maar kan wel aanleiding zijn om 

onderdelen uit dat model aan te passen of wegingsfactoren te herzien. 

 

Het zorgvuldig uitvoeren van het onderzoek, het vertalen van de uitkomsten naar een gewijzigde 

berekeningssystematiek en het testen en verankeren van de berekeningssystematiek in het 

informatiesysteem van Belastingen zal gelet op de complexiteit en de ervaringen van de 

betrokken deskundigen naar verwachting minimaal 6 maanden duren. 
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Planning WOZ-beschikkingen 2019 en vervolg juridische procedure 

De WOZ-beschikkingen 2019 dienen vóór 28 februari 2019 verzonden te zijn. Om deze deadline te 

halen is Belastingen gestart met het geautomatiseerde productieproces.  

 

Belastingen heeft het Hof Amsterdam gevraagd om enkele representatieve hoger beroepen met 

erfpachtcorrectie versneld en gebundeld in behandeling te nemen. De verwachting is dat de 

uitspraken in deze zaken kort voor de zomer van 2019 worden gedaan. De uitkomsten van deze 

uitspraken en de uitkomsten van eerder genoemd onderzoek worden meegenomen in 

voorbereiding van de WOZ-beschikkingen 2020. 

 

Eenmalige verlaging van de WOZ-waarde met 2 procent 

Rekening houdend met de eerdere uitspraken, en vooruitlopend op het onderzoek, is ervoor 

gekozen eenmalig een verlaging van de WOZ-waarde toe te passen van 2% voor woningen op 

erfpachtgrond. Deze verlaging van 2% betekent dat de WOZ-waarde in 2019 voor vrijwel alle 

woningen nog steeds stijgt ten opzichte van het vorige belastingjaar gezien de gemiddelde 

waardestijging voor woningen in Amsterdam met 13,4%.  

 

Het percentage van 2% komt voldoende tegemoet aan de eerdere uitspraken van de Rechtbank 

Amsterdam, en neemt naar verwachting onzekerheid weg bij betrokken woningeigenaren. 

Daarmee wordt naar verwachting het aantal bezwaar- en beroepsschriften beperkt. De eenmalige 

verlaging leidt in 2019 tot een derving van circa € 1 mln. aan onroerendezaakbelasting (OZB). 

Aangezien de aanpassing eenmalig is, zijn er geen negatieve financiële gevolgen voor de begrote 

opbrengsten OZB in 2020 en volgende jaren. 
 
Het raadslid Boomsma heeft vragen gesteld over de consequenties van  de uitspraak van de 
Rechtbank Amsterdam voor de WOZ-waardebepaling  en het erfpachtbeleid. Deze vragen worden 
binnenkort beantwoord.  
 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
Hoogachtend, 
 
 
 
Udo Kock, 
Wethouder Financiën  
  


