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Een hypotheek en erfpacht
Met een erfpachtconstructie kunt u 
ook geld lenen. Het erfpachtrecht 
met de opstallen kunt u dan als 
onderpand geven aan de bank of 
een andere geldverstrekker. U kunt 
daarop dus een hypotheek krijgen. 

De MvW gaat graag met u  
in gesprek om u hierover 
te informeren, zodat u zo goed 

kunt voorbereiden.

DOOR ERFPACHT HEEFT U HET PLEZIER VAN DE GROND 
ZONDER DAT GELD NODIG IS OM HET TE KOPEN

BEWONER JOSÉE JANSEN
Erfpacht heeft als voordeel dat je zonder meteen een grote investering te moeten doen de mogelijkheid hebt op 

een mooie, ruime kavel te wonen. Hierdoor heb ik meer geld in de woning kunnen steken. Als je bedenkt wat 

de prijs voor zo’n kavel zou zijn, dan kan ik daar heel wat jaren erfpacht van betalen. Het bedrag is bovendien 

aftrekbaar van de belasting. Toen ik de koloniewoning kocht, was er wel volop discussie rondom erfpacht.  

Dat maakte mij uiteraard extra alert. Ik heb me vervolgens in het contract verdiept en kreeg al snel het gevoel dat 

de Maatschappij de erfpachtconstructie juridisch goed heeft vastgelegd. De manier waarop de Stichting bezig is 

met het gebied gaf mij daarnaast voldoende vertrouwen.

Waarom is erfpacht in het 
nieuws? 
De discussie over erfpacht gaat over 
oude contracten waarin belangrijke 
zaken niet goed geregeld waren. 
Bijvoorbeeld onduidelijkheid 
over het verhogen van de canon 
(indexering). 
erfpacht van de Koloniewoningen 
wordt uitgegeven en de algemene 
erfpachtvoorwaarden is dit allemaal 
duidelijk vastgelegd.

Duidelijk is dat in deze tijd de banken 
voorzichtiger zijn geworden om 
geld uit te lenen, ook als het om 
een erfpachtrecht gaat. Dit komt 

Maar ook de onzekerheden en 
onduidelijkheden in (bestaande) 
erfpachtakten maken banken 
voorzichtiger om een hypotheek te 
verstrekken.

De akten inzake de erfpachtuitgifte 
van de Koloniewoningen van de MvW 
hebben bewezen dat ze voldoen 
aan de huidige eisen die de banken 
stellen. Banken hebben daarmee 
zekerheid om u een passende 
hypotheek te verstrekken.
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VAN WELDADIGHEID 
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WAT GENOMINEERD 
IS VOOR UNESCO-
WERELDERFGOED!

Huis Westerbeek
Majoor van Swietenlaan 28

8382 CG  Frederiksoord
0521-381225

info@mvwfrederiksoord.nl
www.mvwfrederiksoord.nl



Wat is erfpacht? 
Steeds vaker worden woningen te 
koop aangeboden waarbij de grond 
in erfpacht wordt uitgegeven. Wat 
betekent dat precies?
Voor de meeste woningen die te 
koop staan geldt: u koopt een 
woning èn de grond. Bij erfpacht 
is dat anders. U koopt de woning, 
maar niet de grond. De grond blijft 
eigendom van de grondeigenaar. 
Voor de Koloniewoning van de 
Toekomst is dit de stichting 
Maatschappij van Weldadigheid 
(MvW). U krijgt het recht om de grond 
te gebruiken als ondergrond voor 
uw woning: dat is het erfpachtrecht. 
Voor de woning en eventuele verdere 
opstallen krijgt u een opstalrecht. Dit 
laatste betekent dat u eigenaar bent 
van de woning en de opstallen. 

Canon
Voor dat recht betaalt u jaarlijks een 
vergoeding, dit noemen we ‘canon’. 
De canon is net als hypotheekrente 

ontstaan lagere maandlasten. De 
hoogte van de canon hangt af 
van de grootte van uw perceel en 
het type koloniewoning (basis of 
uitbreiding). Grofweg varieert de 

canon van circa € 4.000,- tot  
€ 5.500,- per jaar (prijspeil 2017) en 
wordt jaarlijks geïndexeerd met de 
CPI ‘Alle Huishoudens’.

Duur
Het erfpachtrecht wordt verleend
voor onbepaalde tijd, tenzij anders 
wordt bepaald.

Verkoop
U kunt uiteraard ook de woning 
met het recht van erfpacht te koop 
aanbieden. De MvW heeft als 
eerste het recht om het te kopen 
(voorkeursrecht). Als de MvW dit 
recht niet wil benutten, dan staat 
het u vrij om het aan anderen aan 
te bieden. Als u een koper heeft 
gevonden, dan bepaalt u onderling 
zelf de prijs. Voor de verkoop is 
toestemming van de grondeigenaar 
nodig. De MvW kan dan borgen 
dat er bijvoorbeeld geen bedrijf
gevestigd wordt die niet in de
bestemming past. 

Voor iedere koper van een 
Koloniewoning gelden de 
algemene erfpachtvoorwaarden.

BEWONER JOSÉE JANSEN
Het feit dat de grond niet van mij is, vind ik onbelangrijk. Ik geniet van de plek waar ik woon en vind het een 

voorrecht om hier te kunnen wonen. In het verleden heb ik de mogelijkheid gehad op eigen grond te wonen. 

Dat ik nu grond in erfpacht heb, is niet iets wat mij een ander gevoel geeft. Het feit dat ik de kans heb om te 

wonen in een gebied met zo’n bijzondere cultuurhistorie voert veruit de boventoon. 

In de erfpachtvoorwaarden tussen 
u en de grondeigenaar worden alle 
belangrijke zaken vastgelegd zodat u 
weet waar u aan toe bent. Tot zover 
de hoofdlijnen van erfpacht. Maar 
waarom kiezen wij voor erfpacht en 
wat kunt u daar mee?

Waarom de grond in erfpacht 
en niet verkopen?
Bij erfpacht wordt de grond niet 
verkocht. Voor het gebruik van het 
erfpachtrecht en de erfpachtgrond 
gelden marktconforme voorwaarden 
die de Maatschappij van 
Weldadigheid vaststelt.

De Maatschappij gebruikt deze 
voorwaarden om haar unieke 

cultuurhistorische erfgoed veilig te 
stellen voor de toekomst. Ook om 
deze reden heeft u toestemming 
nodig voor eventuele nieuw- of 
verbouwactiviteiten. Hierbij staat 
voorop dat uw wooncomfort blijvend 
kan voldoen aan de hoogste (actuele) 
eisen. 

Door erfpacht toe te passen kan de 
MvW ervoor zorgen dat uw kavel, 
de kavels van de buren en het hele 
gebied zijn schoonheid behoudt. 
U heeft hiermee extra zekerheid 
dat de prachtige woonomgeving 
blijft bestaan. De canon die de 
MvW jaarlijks ontvangt, gebruikt 

waarmee ze het cultuurhistorisch 
erf- en gedachtengoed behoudt en 
ontwikkelt.

Financiële voordelen
Het voordeel van erfpacht is dat 
u de grond niet koopt, zodat 
u daarvoor geen geld hoeft te 
investeren. De canon die u betaalt 
voor de grond is ook bij de huidige 
lage rentestand lager dan de rente 
die u betaalt wanneer u (de grond) 
had gekocht. 
En, zoals eerder gemeld, de canon 
is evenals de hypotheekrente 

inkomstenbelasting.

MET ERFPACHT BENT U VERZEKERD VAN EEN PRACHTIGE WOONOMGEVING


