Stop badkamerboete
Geen hogere grondwaarde door woningverbeteringen.
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Grondwaardecommissie: “Geen badkamerboete”.
De Grondwaardecommissie stelt dat woningverbeteringen niet leiden tot een hogere grondwaarde, er is geen
badkamerboete.

Grondwaardecommissie in antwoord op VVD vragen

Bron: Grondwaardecommissie, Beantwoording raadsvragen naar aanleiding van het rapport, 2015, p. 18
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Rekentool: wel badkamerboete.
Verschil erfpacht van 20% twee buren met gelijk perceel, linkerpand met extra etage.
●
●
●
●
●

Linker woning heeft een 20% hogere WOZ.
Badkamerboete volgens de rekentool is € 23.500 (€ 76.825 - € 63.250).
Woningverbetering is betaald door de erfpachter, niet door de “gemeenschap”.
Erfpachter is hierover niet geïnformeerd of gewaarschuwd.
Als rechter pand ná overstap een verdieping plaatst, is er geen badkamerboete.

20% hogere afkoop bij
identiek perceeloppervlak

Badkamerboete bedraagt 90% van de investering.
●
●
●

Een depreciatie van 10% leidt tot afroming van 90% van de woningverbeteringen.
Ook zonder over te stappen komt er een badkamerboete. De grondwaarde
voortdurend en eeuwigdurend worden gelijk.
Historische én toekomstige investeringen worden zo beboet.

Oplossing: neem laagste WOZ binnen één BSQ bij gelijke percelen of appartementen.

Afkoopsom verschil van € 23.000
Badkamerboete op betaalde opbouw
Nieuwerhoek 52 en 54
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Gemeente deelt bouwinformatie met belastingdienst waardoor verbouwingen direct
leiden tot een hogere WOZ waarde.
●
●

Gemeenten geven bouw/omgevingsvergunningen elk jaar
door aan de Belastingdienst.
Verbouwen, onderhoud en het wegwerken van achterstallig
onderhoud leiden tot een hogere WOZ waarde en dus tot
een hogere grondwaarde.

WOZ Waarderingsinstructie

Bron: Waarderingskamer, Waarderingsinstructie WOZ, 2017, p.100
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Rekentool: soms grote rechtsongelijkheid tussen gelijke woningen.
45% hogere WOZ en 45% hogere erfpacht bij gelijk bouwjaar en
gelijk oppervlak. Oorzaken van lagere WOZ:
●
●
●
●

45% hogere afkoopsom bij gelijke appartementen.

vaak bezwaar aangetekend
kooptransactie langer geleden
huis verwaarloosd
geen dubbel glas etc.

Oplossing: neem laagste WOZ binnen één BSQ bij gelijke percelen
of appartementen.

Adres:
Bouwjaar
Oppervlakte

2e C Huygensstr 24B
2001
144 m2

2e C Huygensstr 22B
2001
146 m2

WOZ (2015)
Afkoop

€ 585.000
€ 65.000

€ 844.000
€ 95.000

Bronnen:
maps.google.nl
WOZ Waardeloket
Rekentool Overstap eeuwigdurende erfpacht
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“Niet meer dan de helft van uw huis” wordt niet waargemaakt.
●
●
●

De Belastingdienst past een “erfpachtcorrectie” toe (zie erfpacht instructie).
WOZ = koopsom + erfpachtcorrectie.
Een nominale BSQ van 49% kan leiden tot een effectieve BSQ van 73%. Zie rekenvoorbeeld.

Oplossing: pas geen erfpachtcorrectie toe.
Nominale BSQ van 49% kan leiden tot effectieve BSQ van 73%

Bron: Belastingdienst Amsterdam, Instructie Erfpachtcorrectie

VVD is tegen de badkamerboete, maar voert hem ongemerkt in.
“Investeringen in de eigen woning mogen niet resulteren in een hogere grondprijs.”
●
●
●

Verkiezingsbelofte en een “IJzeren voorwaarde”.
Badkamerboete was een door de VVD afgedwongen aanpassing in GroenLinks plan van van Poelgeest.
OGA wil dat kavels met gelijke locatiekwaliteiten gelijke grondwaarden hebben. Dit is goedgekeurd door de raad.

Bron: VVD, VVD Amsterdam stelt vijf ijzeren voorwaarden aan erfpacht, 2013

Bron: Gemeente Amsterdam, Grondprijzenbrief 2016, 2016
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Oplossing: Normeer erfpacht bij gelijke appartementen en percelen in één BSQ.
Vermijd WOZ dubbeltelling door erfpachtcorrectie.
Normeer de erfpacht afkoop en canon:
1.
2.

Neem laagste WOZ binnen BSQ bij gelijke percelen

Neem de laagste WOZ binnen één BSQ gebied bij gelijke percelen of
appartementen. De WOZ waarden staan al in de BSQ database.
Gebruik de WOZ zonder daar de erfpachtcorrectie bij op te tellen.

Realiseer de doelstellingen gemeente:
●
●

Groene investeringen in isolatie, zonnepanelen en zuinige boilers.
Onderhoud, renovatie en verbeteringen van de woningvoorraad.

Creëer draagvlak:
●
●
●
●
●
●

Erfpachter is nooit gewaarschuwd voor canon verhogingen door
verbouwingen.
Waarmaken beloftes aan kiezers en beloftes uit Startdocument.
Verschillen met buren zijn pijnlijk zichtbaar, die vallen nu weg.
Grote rechtsongelijkheid leidt tot rechtszaken.
Is eerlijk voor élk stadsdeel, want speelt in elke BSQ.
Is in lijn met eigen grondwaardebeleid.

Rij identieke percelen
Bron: maps.amsterdam.nl/bsq
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