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Een eigen huis bouwen?
Het kan aan de Sloterweg
Zelf uw eigen vrijstaande woning of twee-onder-een-kapwoning
bouwen in Amsterdam? Volgens uw eigen wensen?
Dat kan in Sloten in Amsterdam Nieuw-West. Aan de Sloterweg
komen, onder de naam locatie B, 11 zelfbouwkavels beschikbaar.
Een unieke kans om op een van de groenste stukken van de stad
uw eigen huis te bouwen.
In deze brochure vindt u informatie over Sloten, de locatie Sloterweg , de kavels, erfpacht en de inschrijvings-, loting- en uitgifteprocedure.
Veel algemene informatie over zelfbouwen in Amsterdam vindt u
op www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Zelfbouwen aan de Sloterweg
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Sloten
In de 13e eeuw werd de Sloterweg aangelegd
om de ontginning van het aanliggende veengebied mogelijk te maken en als verbinding
tussen het dorp Sloten en Amsterdam. De weg
ligt op een veendijk. Vanaf de dijk werden de
percelen uitgezet en werden sloten gegraven
voor de afwatering. Boerderijen werden op de
kop van de percelen gebouwd, waardoor een
langgerekte lintbebouwing ontstond die nog
steeds zichtbaar is in het landschap.

Sportpark Sloten

De huidige Sloterweg verbindt het oude dorp
Sloten en de Johan Huizingalaan. Het is een
groene, landelijke weg met een rijke historie,
waarlangs veel vrijstaande woningen en oude
boerderijen staan. De oude veendijk heeft nog
altijd een waterkerende functie. Op de dijk en
aan weerzijden van de weg staat een karakteristieke bomenrij. Langs de dijk ligt een wegsloot
met daarachter de ruime percelen. De percelen
zijn door kavelsloten van elkaar gescheiden. Hierdoor zijn ‘eilandjes’ ontstaan, met daarop één of
meerdere woningen. Bruggen, sloten en groene
oevers karakteriseren het landschap.

De Sloterweg is met de auto goed bereikbaar via
de snelwegen A4, A9 en A10.
In de nabije omgeving zijn er busverbindingen
naar Station Lelylaan, Schiphol en Hoofddorp en
er is een tramverbinding naar het Centraal station

De kavels van Locatie B liggen aan het Sportpark
Sloten. Het sportpark is vooral bekend vanwege
de faciliteiten voor de wielersport. Het park heeft
een 2,5 kilometer geasfalteerde wielerbaan en
ook het Velodrome, de overdekte wielerbaan. Er
is een turnhal en diverse sportvelden in het park,
voor onder meer voetbal en honkbal. Tot slot is
er de openbare 9-holes golfbaan.

Bereikbaarheid

Bestemmingsplan
Voor de kavels aan de Sloterweg locatie B wordt
een nieuw bestemmingsplan opgesteld. De verwachting is dat dit bestemmingsplan medio 2017
is vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan is in
te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl

Voorzieningen
In het oude dorp Sloten vindt u verschillende horecagelegenheden en de molen van Sloten. Ten
noorden van de Sloterweg ligt de wijk Nieuw-Sloten met winkels en scholen. Aan de zuidzijde
liggen het Siegerpark, een volkstuinpark en
Sportpark Sloten, met daarachter de Oeverlanden en de Nieuwe Meer. In de zomer is het goed
toeven bij de Oeverlanden: er zijn drie strandjes,
een café met een prachtig uitzicht over de Nieuwe Meer en in het weekend een pontje over de
Nieuwe Meer naar het Amsterdamse Bos.
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De zelfbouwkavels
Locatie B ligt tussen de Anderlechtlaan en de
ingang van Sportpark Sloten. Momenteel is het
perceel in de avonduren en bij hoogtijdagen
parkeerplaats voor het sportpark.
Particulier opdrachtgeverschap en de cultuurhistorie van de plek zijn beide onlosmakelijk
onderdeel van het stedenbouwkundig plan. De
ontwikkeling van de locatie moet passen binnen
het karakter van de Sloterweg.
Het plan houdt rekening met de oorspronkelijke
verkaveling door het slotenpatroon tussen de
percelen voort te zetten. Daartoe zullen tussen
de percelen nieuwe weg- en kavelsloten worden
gegraven. De locaties zullen zodanig worden verkaveld dat het geheel nog als open en ‘natuurlijk’
landschap ervaren wordt. De doorzichten op het
achtergelegen groen blijven behouden.

De woningen
Om aan te sluiten bij de maat en schaal van het
dorp zijn per kavel de te bebouwen oppervlakte
en bouwhoogte begrensd. De beeldbepalende
gevel moet evenals bij de bestaande huizen op
de Sloterweg georiënteerd zijn.
De huizen mogen maximaal twee bouwlagen
hebben met daarop een kap. Een kap is verplicht,
lessenaarsdaken zijn niet toegestaan. De kap staat
dwars op of evenwijdig aan de Sloterweg. De
maximale goothoogte voor de kavels aan de Sloterweg (eerste rij) is zeven meter en de maximale
nokhoogte is elf meter. Voor bijgebouwen (schuur,
garage) is dat respectievelijk drie en vijf meter.
Voor kavels die niet aan de Sloterweg liggen
(tweede rij) is de maximale goothoogte vijf meter
en de maximale nokhoogte elf meter. Voor bijgebouwen (schuur, garage) is dat respectievelijk
drie en vijf meter.
U bent vrij om te bepalen waar u, binnen het aangegeven bouwvlak, uw huis op de kavel bouwt.
Een zogeheten duikerbrug en een centrale
(private) ontsluitingsweg verbinden de percelen
met de Sloterweg. De ontsluitingsweg wordt uitgegeven aan de afnemers van de eraan gelegen
kavels.

Zelfbouwen aan de Sloterweg

Bouwafmetingen/kavelregels
Locatie B Sloterweg bestaat uit negen kavels voor
ieder één vrijstaande woning en één twee-onder-een-kapwoning verdeeld over twee kavels.
De kavelgrootte varieert van 404 tot 820 m².
De bebouwing dient gesitueerd te worden binnen
het bouwvlak. De twee-onder-een-kap woningen
dienen aansluitend gebouwd te worden. Het
maximale bouwoppervlak staat voor elk kavel in
het kavelpaspoort. Dit varieert van 100 tot 150 m².
De kavels worden bouwrijp opgeleverd met een
duiker(brug) en oeverbeschoeiing. De gemeenschappelijke toegangsweg wordt opgeleverd met
bouwbestrating. De kavel wordt bij het bouwrijp
maken opgehoogd.
Het beheer en onderhoud van het microgemaal is
een taak van de kavelafnemer.
De rooilijnen en het bouwvlak zijn aangegeven
op de kaveltekening.

Erfafscheidingen
Erfafscheidingen moeten bestaan uit beplanting,
bij voorkeur niet hoger dan 1.20 m hoog.

Oevers en beschoeiing
Het karakter van de Sloterweg met zijn groene
oevers moet behouden blijven. De oevers worden daarom uitgevoerd met houten beschoeiing
met kantplanken of houten damwanden op circa
30 centimeter boven de waterlijn. Hoge kadewanden mogen niet worden toegepast. Het talud
van de oever dient groen en beplant te blijven.
Dit ook vanwege het onderhoud van de watergangen door Waternet.

Kelders
Het is niet toegestaan kelders of verdiepte begane grondvloeren te bouwen onder de woningen.
Kruipruimte is wel toegestaan.

Microgemaal
Naast de toegangsweg is een ruimte gereserveerd van vier vierkante meter (twee bij twee meter) voor het microgemaal van de riolering. Het
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beheer, onderhoud en toekomstige vervanging
van het microgemaal is voor rekening van de nog
op te richten beheervereniging Dit geldt voor de
kavelafnemers van SWB01 tot en met SWB10.
Het kavel SWB11 heeft een eigen microgemaal.
Beheer en onderhoud is voor rekening en risico
van de kavelafnemer.

onderhoud is of als het gaat om het behoud
van het gemeenschappelijk goed dat in het
algemeen geen uitstel kan krijgen. De kosten
worden vervolgens verdeeld over alle erfpachters,
 Iedereen is verplicht mee te betalen aan onderhoud, vernieuwing en schoonmaak.

Parkeren

Beheervereniging

De parkeernorm is minimaal twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein, bovengronds
gebouwd dan wel op het erf, zowel voor eigen
auto(s) als voor bezoekers.

Het is verstandig om een terrein- of beheervereniging op te (laten) richten. De vereniging heeft
als doel het beheren van alles wat met het mandelig terrein te maken heeft.

Geluidbelasting

Welstand

Kavel SWB11 ligt op een zogeheten geluid
belaste locatie (verkeersgeluid). Om binnen de
geluidsnormen te blijven dienen maatregelen
getroffen te worden. De woning moet minimaal
een ‘stille’ (geluidluwe) gevel hebben. Dit kan
bijvoorbeeld door het bouwen van een loggia. In
dit geval dient de westgevel te worden voorzien
van een nis van twee bij vijf meter om een ‘stille’
gevel te maken. Daarnaast dienen de eerste en
tweede verdieping van de oostgevel als ‘dove’
gevel te worden uitgevoerd. Dit houdt o.a. in dat
er geen te openen delen zijn.

Voor de Sloterweg zijn welstandscriteria vastgesteld, waaraan een bouwplan moet voldoen. De
volledige omschrijving van de welstandscriteria
staan in de Welstandsnota: www.amsterdam.
welstandinbeeld.nl
De belangrijkste criteria zijn:
 Het dorpse karakter van het gebied behouden,
 Hoofdgebouwen oriënteren op de belangrijkste
openbare ruimte (Sloterweg),
 De architectuur volgt het beeld van kleinschalige bebouwing met nadruk op de kap;
 Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdmassa; materialen zijn in beginsel traditioneel
en verouderen mooi,
 Kleuren zijn traditioneel, terughoudend en afgestemd op de omringende bebouwing.

Functies
De huizen zijn bedoeld om in te wonen. Maximaal
veertig procent van de vloeroppervlakte mag
worden gebruikt voor huisgebonden beroepen.

Mandeligheid
De erfpachters van de kavels SWB01 tot en met
SWB10 worden automatisch mede-erfpachter van
de toegangsweg inclusief het daar aanwezige
microgemaal. Het mede-erfpachterschap wordt
geregeld met mandeligheid. Dit is een vorm van
gebonden mede-erfpacht waarbij een onroerende zaak gemeenschappelijk is van de erfpachters
van twee of meer erven. Het gemeenschappelijk
nut van die erven wordt vastgelegd in een tussen
hen opgemaakte notariële akte. De akte wordt
openomen in de openbare registers.
De rechten en plichten voor mede-erfpachters
zijn:
 Alle erfpachters mogen het gebruiken,
 Iedere erfpachter mag (indien nodig) zelf onderhoud uit (laten) voeren indien het gewoon
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De kavelprijzen
In de losse bijlage bij deze brochure, genaamd
“Zelfbouwkavels: afmetingen en prijzen” vindt u
informatie over de grondwaarden van de kavels.
Het moment van het sluiten van de inschrijfovereenkomst is bepalend voor de bij uitgifte geldende canonpercentages. U kunt bij acceptatie van
de erfpachtaanbieding kiezen tussen een vaste
of een variabele grondwaarde en betaling van
indexcanon of afkoop van de canonverplichting.

Voorlopige planning
Begin 2017 worden de erfpachtovereenkomsten
getekend. Daarna heeft u 22 maanden de tijd om:
 een architect te zoeken;
 het voorlopig ontwerp te laten maken en dit
met de stedenbouwkundige en/of supervisor
door te spreken;
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 het voorlopig ontwerp tot een definitief ontwerp uit te werken;
 dit te laten toetsen door de gronduitgevers;
 uw omgevingsvergunning aan te vragen;
 het werk onder te brengen bij een bouwbedrijf.
Heeft u een omgevingsvergunning verkregen,
dan kunt u levering van de kavel aanvragen. Dat
vraagt nog circa twee maanden.
In dezelfde periode zorgt de gemeente voor
verwijdering van de aanwezige bebouwing en
beplanting, sanering van eventueel vervuilde
grond, ophoging van het terrein en de benodigde bouwwegen en aanleg van bruggen en
leidingen. Bij deze doorloop kan de kavel in het
vierde kwartaal 2018 aan u geleverd worden. Is
het terrein eerder bouwrijp, dan kan levering op
uw verzoek eerder gebeuren.

Zelfbouwen aan de Sloterweg

Let op!
Er geldt een belangrijk voorbehoud voor de afname en uitgifte van de zelfbouwkavels op locatie B
aan de Sloterweg: De kavels worden aangeboden
onder voorbehoud van besluitvorming over het
nieuwe bestemmingsplan. De verwachting is dat
het bestemmingsplan voor locatie B medio 2017
definitief zal zijn vastgesteld. Indien het bestemmingsplan niet tijdig in werking is getreden en er
daarom niet of niet tijdig een omgevingsvergunning kan worden verkregen, zal de gemeente de
termijn waarbinnen de bouw dient te zijn voltooid, verlengen.
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Erfpacht
Amsterdam is een erfpachtgemeente. De zelfbouwkavels aan de Sloterweg locatie B worden
in erfpacht uitgegeven.

Erfpacht en vergoeding erfpachtrecht
(canon)
De erfpachter krijgt het eeuwigdurende gebruiksrecht van de grond. De gemeente blijft juridisch
eigenaar van de grond, maar heeft daarover na
uitgifte in erfpacht geen beschikkings¬macht. De
gemeente wordt daarom ook wel bloot eigenaar
genoemd. De vergoeding voor een recht van erfpacht heet canon. De gemeente berekent deze
canon als het product van 1. de erfpachtgrondwaarde en 2. het canonpercentage.
1. Erfpachtgrondwaarde
De gemeente bepaalt de erfpachtgrondwaarde
voor het erfpachtrecht op basis van de bestemming, de ligging en grootte van de kavel, het
maximaal toegestaan vloeroppervlak en de op
het te vestigen erfpachtrecht van toepassing zijnde Algemene bepalingen voor eeuwigdurende
erfpacht 2016 (hierna: AB 2016).
2. Canonpercentage
De gemeente stelt het canonpercentage jaarlijks vast op basis van een combinatie van 1. het
actuele rendement op staatsleningen met een
resterende looptijd van tien jaar, 2. de inflatieverwachting en 3. een risico-opslag. Voor 2016 is het
canonpercentage voor eeuwigdurende erfpacht
2,39%.
Bij zelfbouwkavels is voor het bij uitgifte te hanteren canonpercentage bepalend het moment van
inschrijving van de gegadigde aan wie een kavel
na loting wordt toegewezen. Dit canonpercentage is vast voor de gehele periode van inschrijving tot en met de vestiging van de erfpacht.
De gemeente zal de canon in deze periode niet
aanpassen aan eventuele wijzigingen van het
canonpercentage.

Betalingsmogelijkheden en karakteristieken
De gemeente biedt twee manieren voor de betaling van de canon, canon en afkoop.
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1. canon
Voor de bepaling van de canon geldt in 2016 een
canonpercentage van 2,39%. Tijdens de looptijd
van het erfpachtrecht corrigeert de gemeente
de canon jaarlijks op basis van de opgetreden
inflatie. De canon wordt niet aangepast (blijft dus
gelijk) als in een jaar sprake is van deflatie. U kunt
de canon binnen de huidige fiscale regelgeving
in beginsel in aftrek brengen op uw inkomstenbelasting.
 Voordelen van canonbetaling kunnen zijn
- de haalbaarheid van de bouw als financiers
u wel hypotheek voor de bouwkosten willen
verstrekken bij een canonbetalend erfpachtrecht, maar niet ook voor de afkoopsom bij een
afgekocht erfpachtrecht,
- een netto woonlast bij canonbetaling, die in
aanvang lager is dan bij afkoop. Dit is uiteraard
afhankelijk van 1. het bedrag aan rente en aflossing waartegen u financiering van de afkoopsom
aan kunt trekken en 2. de fiscale behandeling.
 Nadelen van canonbetaling kunnen zijn
- de verplichting tot canonbetaling die geldt voor
de eeuwigdurende looptijd van het erfpachtrecht of het moment, dat u de canon alsnog
afkoopt;
- de onzekerheid over het oplopen van de canon
in de toekomst bij een oplopende inflatie.

2. Afkoop
U kunt er ook voor kiezen uw canonverplichting
voor de (eeuwigdurende) looptijd van het erfpachtrecht bij vooruitbetaling te voldoen tegen
betaling van een afkoopsom. De afkoopsom is bij
uitgifte gelijk aan de erfpachtgrondwaarde.
U kunt de afkoopsom desgewenst meefinancieren in een hypothecaire lening. De rente daarover
is binnen de huidige fiscale regelgeving aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Sinds 1 januari
2013 is voor aftrek van de hypotheekrente wel
vereist dat u uw lening annuïtair of lineair aflost.
Of de afkoopsom daadwerkelijk meegefinancierd
kan worden in de hypotheek is uiteraard aan de
bank om te beoordelen.
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 Voordelen van afkoop kunnen zijn:
- het wegvallen van de canonverplichting met
daaraan verbonden risico’s bij oplopende inflatie;
- dat al uw financiële verplichtingen met betrekking tot uw woning in één hypothecaire lening
zijn ondergebracht;
- het wegvallen van de woonlasten voor de erfpacht na aflossing van de hypotheek (huidige
regels voor aftrek in Inkomstenbelasting maximaal 30 jaar).
 Nadelen van afkoop kunnen zijn:
- de als regel hogere netto woonlasten in verband met ondermeer de aflossingsverplichting bij hypothecaire financiering en de fiscale
behandeling daarvan (alleen aftrek over renteaandeel);
- onzekerheid over het verloop van de rente in
de toekomst bij oplopende hypotheekrente; dit
is uiteraard mede afhankelijk van de gekozen
rentevastperiode.
Welke betalingsvorm voor u financieel het
gunstigst is, kunt u het beste bepalen in overleg
met uw belastingadviseur of uw hypotheekadviseur/-verstrekker. U kunt de betalingsvariant
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kiezen die het beste bij uw situatie past. Bij een
eerste keuze voor canonbetaling kunt u altijd besluiten om tussentijds af te kopen. Bij een eerste
keuze voor afkoop kunt u niet meer kiezen voor
canonbetaling.

Zekerheid op maat / Vaste
erfpachtgrondwaarde of
Risicodelingsregeling
Voor de ontwikkeling en financiering van uw
kavel is het van belang dat u vooraf voldoende
zekerheid heeft over uw erfpachtlasten die bij
vestiging van het recht van erfpacht ingaan. Zoals
hiervoor uiteengezet, is de canon die u voor het
recht van erfpacht moet betalen afhankelijk van
1. de erfpachtgrondwaarde, 2. het canonpercentage en 3. de door u te kiezen canon of afkoop
Op een losse bijlage bij deze brochure, genaamd
“Zelfbouwkavels: afmetingen en prijzen” vindt u
informatie over de erfpachtgrondwaarden van de
kavels (kavelprijzen).
Naast uw keuze voor canon of voor afkoop biedt
de gemeente u nog de volgende mogelijkheden
om via de erfpachtgrondwaarde uw woonlasten
te beïnvloeden. Bij acceptatie van de erfpachtaanbieding kunt u namelijk kiezen voor een vaste

7

of een variabele erfpachtgrondwaarde.
Als u kiest voor:
 een vaste erfpachtgrondwaarde, dan geldt de
in de brochure gepubliceerde erfpachtgrondwaarde. Deze erfpachtgrondwaarde is vast voor
de gehele periode van uw inschrijving tot en
met de vestiging van de erfpacht.
 een variabele erfpachtgrondwaarde (risicodelingsregeling), dan stelt de gemeente de erfpachtgrondwaarde bij uitgifte vast op basis van
de ontwikkeling van de koopsommen voor de
bestaande bouw. Met deze regeling wordt het
risico gedeeld van ontwikkelingen van de door
de gemeente bepaalde erfpachtgrondwaarde
over de periode vanaf het moment van uw
inschrijving tot het moment waarop het besluit
tot uitgifte zal worden uitgelokt.
Nadrukkelijk wijzen wij u op het risico dat de
erfpachtgrondwaarde bij stijgende koopsommen stijgt. Vanaf begin 2014 is sprake van
stijgende koopsommen.
Meer informatie over de risicodelingsregeling
vind u in de “model-erfpachtaanbieding”, waarin
de risicodelingsregeling is uitgewerkt.

Voorwaarden in de erfpachtovereenkomst
In de erfpachtovereenkomst is een aantal belangrijke aanvullende voorwaarden voor de uitgifte
van de zelfbouwkavels opgenomen, zoals bijvoorbeeld:

maximum van € 120.000.
De gemeente wil hiermee onder andere bevorderen dat de Sloterweg locatie B waarin de
kavels zijn gelegen op een zeker moment klaar
is, zodat de overlast voor de bewoners tot een
bepaalde periode beperkt blijft. De gemeente
doet dit vanuit de zorgplicht die zij heeft aangaande het woonklimaat in de wijk.
 U mag het erfpachtrecht niet overdragen gedurende de in de erfpachtovereenkomst bepaalde
periode van 4½ jaar vanaf de ingangsdatum van
het erfpachtrecht . In deze periode dient u 1.
de kavel binnen de daarvoor gestelde bouwtijd
van 18 maanden te bebouwen volgens het door
de gemeente goedgekeurde bouwplan en 2.
de opstal na oplevering zelf te bewonen (eis
zelfbewoning).
De gemeente ziet nauwlettend toe op de nakoming van deze verplichtingen!
Meer informatie over dit project en de model-erfpachtaanbieding kunt u vinden op de website
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw. Meer informatie over het systeem van erfpacht in Amsterdam kunt u vinden op de website http://www.
amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/erfpacht.

 U dient uiterlijk 18 maanden na de uiterste
datum van acceptatie van de aangeboden
erfpachtaanbieding te beschikken over een
omgevingsvergunning met betrekking tot het
bouwen van uw volledige zelfbouwwoning.
Uiteraard moet het bouwplan ook passen binnen de kavelregels. Als u om welke reden dan
ook niet voldoet aan deze voorwaarden zal de
gemeente de erfpachtovereenkomst ontbinden.
In dat geval wordt de waarborgsom niet terugbetaald en kunt u geen enkel recht meer op de
betreffende kavel doen gelden.
 U bent verplicht de woning vóór een in de erfpachtovereenkomst nader op te nemen datum
(zijnde 3 jaar vanaf de uiterste datum van acceptatie van de erfpachtaanbieding) te voltooien en in gebruik te nemen. Wanneer u niet aan
deze verplichting voldoet, legt de gemeente u
een boete op van € 10.000 per maand met een

8

Gemeente Amsterdam

Inschrijving, loting en
toewijzing, erfpachtovereenkomst en uitgifte
De zelfbouwkavels voor individuele zelfbouw
worden aan natuurlijke personen toegewezen
op basis van loting van volgnummers.

Inschrijving
Inschrijven is mogelijk van 29 oktober t/m 26
november 2016. Inschrijving vindt plaats door
het invullen en ondertekenen van een digitaal
inschrijfformulier en het overmaken van een inschrijfgeld van € 1.000 via iDeal.
Aan de inschrijving zijn inschrijfvoorwaarden
verbonden. In het digitale inschrijfformulier zijn
de inschrijfvoorwaarden opgenomen. Door in te
schrijven verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Het door u betaalde inschrijfgeld dient
tot zekerheid van nakoming van de voorwaarden,
waaraan u zich door inschrijving heeft verbonden.
Naast de kavels die in deze brochure zijn vermeld
geeft de gemeente ook kavels voor individuele
zelfbouw uit op andere locaties in de stad. De inschrijving vindt voor al deze kavels tegelijk plaats.
Op het digitale inschrijfformulier staan dan ook
alle kavels vermeld.
Op het digitale inschrijfformulier kunt u in de
door u gewenste rangorde zelfbouwprojecten
en vervolgens de kavelnummers van de door u
gekozen zelfbouwprojecten opgeven. U mag
net zoveel voorkeuren opgeven als u wilt. Op 26
november 2016 om 17.00 uur moet het inschrijfformulier met het bijbehorende inschrijfgeld door
Grond en Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam
ontvangen zijn.
Er zijn zelfbouwkavels waarop het is toegestaan
om of een eengezinswoning of twee (en soms
zelfs meer) appartementen te bouwen. Dit
betekent dat u vóór inschrijving een keuze moet
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maken of u een eengezinswoning voor uzelf of
samen met anderen appartementen wil bouwen.
Dit is bepalend voor uw kavelkeuze.
Wanneer u ervoor kiest om samen met anderen
appartementen te bouwen moet u er rekening
mee houden dat u met zoveel huishoudens moet
inschrijven als dat u appartementen wil bouwen.
U moet namelijk gezamenlijk inschrijven met de
huishoudens met wie u dit wilt gaan doen. Na inschrijving is het niet meer mogelijk om nog huishoudens/woningen toe te voegen. Zie hierover
ook onderstaande inschrijfvoorwaarden.
Inschrijfvoorwaarden
Op uw inschrijving zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
U
 mag zich alleen inschrijven als 1. u met de
gemeente nog niet eerder een erfpachtovereenkomst heeft gesloten voor een zelfbouwwoning uit het gemeentelijk zelfbouwaanbod
voor individuele zelfbouw van de jaren 2013 tot
en met 2015 dan wel 2. niet eerder een erfpachtrecht op een woning uit het gemeentelijk
zelfbouwaanbod voor bouwgroepen in die jaren
op uw naam is gevestigd.
 Inschrijven op een zelfbouwkavel is uitsluitend
toegestaan voor zelfbewoning.
 Voor kavels, waarop in de kavelregels de realisering van één woning is toegestaan, staat de
inschrijving alleen open voor één huishouden.
Per huishouden, of toekomstig te vormen huishouden, mag niet meer dan één inschrijfformulier worden ingediend.
Ofwel: één inschrijving door één huishouden
e toewijzing van één kavel voor één woning
(toewijzing afhankelijk van loting en voorkeurskavels)
 Voor kavels, waarop in de kavelregels de realisering van meer woningen is toegestaan, staat
de inschrijving in één inschrijfformulier open
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voor ten hoogste zoveel huishoudens als de
kavelregels woningen toestaan. De inschrijving
vindt plaats op één inschrijfformulier door het
gelijke aantal huishoudens, of toekomstig te
vormen huishoudens, als woningen worden
gerealiseerd.
Ofwel: één inschrijving door een aantal huishoudens e toewijzing van één kavel voor even
veel woningen als huishoudens hebben ingeschreven (toewijzing afhankelijk van loting en
voorkeurskavels).
U
 betaalt tijdig het inschrijfgeld.
Bij onvolledig of onjuist ingediende inschrijfformulieren of als het inschrijfgeld niet tijdig is
ontvangen of als niet is voldaan aan vorengenoemde voorwaarden is de inschrijving ongeldig
en zal door de gemeente terzijde worden gelegd.
Mocht dit eerst na de loting blijken, dan zal de
eventueel op basis van het lotingresultaat gedane
toewijzing worden ingetrokken. Het betaalde inschrijfgeld vervalt in dat geval aan de gemeente.
Tot twee weken na het sluiten van de inschrijvingsperiode kunt u de inschrijving zonder
opgave van reden kosteloos annulering. Dat is
tot 10 december 2016. De gemeente zal het
inschrijfgeld dan aan u restitueren. Ontbindt
u uw inschrijving later dan twee weken na het
sluiten van de inschrijvingsperiode, dan kunt u
geen aanspraak maken op terugbetaling van het
betaalde inschrijfgeld. Informatie over hoe u zich
kunt inschrijven op een zelfbouwkavel vindt u op
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw.

Loting volgnummer en Toewijzing
zelfbouwkavel:
Op zijn vroegst op 12 december 2016 zal voor de
inschrijvers, waarvan de gemeente een juist en
volledig inschrijfformulier en inschrijfgeld heeft
ontvangen tussen 29 oktober t/m 26 november
2016, door middel van loting bepaald worden in
welke volgorde de kaveltoewijzing plaatsvindt.
De notaris wijst door loting aan elke inschrijver
een rangnummer toe en stelt de rangordelijst op.
Op basis van deze rangordelijst wijst Grond en
Ontwikkeling, Gemeente Amsterdam de kavels
toe. Degene met het hoogste rangnummer, rangnummer 1, krijgt de kavel van zijn of haar eerste
voorkeur toegewezen. De volgende inschrijvers
krijgen de hoogste nog beschikbare kavel van

10

hun voorkeur. Alle deelnemers aan de loting krijgen schriftelijk bericht over de uitslag.
Krijgt u geen kavel toegewezen, dan ontvangt u
het inschrijfgeld retour en vervalt uw inschrijving.
Krijgt u wél een kavel toegewezen, maar besluit u
daar vanaf te zien, dan vervalt uw inschrijving en
vervalt het inschrijfgeld aan de gemeente.

De erfpachtovereenkomst en uitgifte
Als u heeft ingeschreven op een kavel en op
basis van het van de notaris verkregen rangnummer een zelfbouwkavel heeft toegewezen
gekregen, dan nodigt de gemeente u uit voor
een afnamebijeenkomst over de erfpachtuitgifte
van de kavels van het zelfbouwproject waarvan
uw kavel onderdeel is. Tijdens dit gesprek krijgt
u de op uw kavel uitgewerkte erfpachtaanbieding overhandigd en een mondelinge toelichting
daarop. Na de bijeenkomst heeft u vier weken
de tijd om de erfpachtaanbieding te accepteren.
Deze erfpachtaanbieding is gebaseerd op de
model-erfpachtaanbieding, die u kunt vinden op
de website http://www.amsterdam.nl/zelfbouw.
Let op: In de erfpachtvoorwaarden zijn geen
ontbindende voorwaarden voor de financiering
opgenomen. Het niet verkrijgen van financiering
is dus géén ontbindende voorwaarde en komt
voor uw rekening en risico.
Na acceptatie van de erfpachtaanbieding bent u
een waarborgsom (gelijk aan 1 jaar canon) verschuldigd. Op de waarborgsom wordt het door
u betaalde inschrijfgeld van € 1000 in mindering
gebracht. De gemeente brengt de waarborgsom
bij uitgifte van de kavel in mindering op de dan
door u verschuldigde canon of afkoopsom en de
BTW.
Als u de erfpachtaanbieding niet binnen de
gestelde termijn heeft geaccepteerd, vervalt de
erfpachtaanbieding en kunt u geen enkel recht
meer doen gelden op de betreffende kavel. Het
inschrijfgeld wordt alsdan niet terugbetaald.

Uiterste datum omgevingsvergunning
/ Ontbindende voorwaarde
erfpachtovereenkomst
Zodra u de erfpachtaanbieding heeft geaccepteerd, komt een erfpachtovereenkomst tot stand
onder voorwaarde van bestuurlijke goedkeuring. Mits u aan de in de erfpachtovereenkomst
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gestelde voorwaarden voldoet, is de gemeente
op grond daarvan gehouden u een recht van
erfpacht te leveren, dat aan de erfpachtovereenkomst beantwoordt. U bent verplicht de kavel in
erfpacht af te nemen en vervolgens te bebouwen.
Na acceptatie van de erfpachtaanbieding kunt u
meteen starten met het ontwikkelen van uw zelfbouwwoning. Ook kan u vanaf dat moment een
omgevingsvergunning aanvragen. U dient uiterlijk
18 maanden na de uiterste datum van acceptatie
van de erfpachtaanbieding in het bezit te zijn van
een in werking getreden omgevingsvergunning
met betrekking tot het bouwen van uw volledige
zelfbouwwoning. Als u na afloop van deze termijn
niet over de bedoelde in werking getreden omgevingsvergunning beschikt, zal de gemeente de
erfpachtovereenkomst ontbinden. Dat geldt ook
als het bouwplan niet voldoet aan de kavelregels
en over die afwijking geen schriftelijk overeenstemming is bereikt. U kunt dan geen enkel recht

Zelfbouwen aan de Sloterweg

meer doen gelden op de betreffende kavel. De
betaalde waarborgsom wordt alsdan niet terugbetaald.
Als u echter op de datum waarop de genoemde
termijn van 18 maanden afloopt wél beschikt
over de bedoelde in werking getreden omgevingsvergunning voor een aan de kavelregels
beantwoordend bouwplan, dan wordt de gesloten erfpachtovereenkomst zo spoedig mogelijk
door de gemeente met een bestuurlijk besluit tot
uitgifte bekrachtigd. De juridische vestiging van
het erfpachtrecht geschiedt daarna door middel
van het passeren van een notariële akte en het
inschrijven van deze akte in de openbare registers. Bij de juridische vestiging vindt tevens de
feitelijke levering van de bouwrijpe kavel plaats.
Eerst vanaf het moment van juridische vestiging
van het erfpachtrecht kan er ook daadwerkelijk
worden gebouwd.
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De administratieve ingangsdatum van het erfpachtrecht wordt in principe bepaald op de 1e
van de maand volgend op de datum gelegen 6
weken na de verwachte datum van het besluit tot
uitgifte. Bijvoorbeeld: als het uitgiftebesluit wordt
genomen in de periode tussen 19 april tot 20 mei
2018, dan wordt de ingangsdatum vastgesteld
op 1 juli 2018 en kan de erfpacht rond die datum
worden gevestigd. De tijdsspanne tussen de
datum van het besluit tot uitgifte en de ingangsdatum van het erfpachtrecht geeft 1. de notaris
de gelegenheid de erfpachtakte voor te bereiden
en 2. u de gelegenheid de afname (erfpachtakte,
bouwrijpe levering en eventueel hypotheek) en
opvolgende bouw voor te bereiden.
U mag de kavel niet in gebruik nemen vóór de
dag waarop de juridische vestiging plaatsvindt.
U mag dus ook niet eerder met de bouw starten.
Als u snel bent en eerder over de bedoelde in
werking getreden omgevingsvergunning beschikt
dan op het genoemde tijdstip van achttien maanden na acceptatie van de erfpachtaanbieding,
kunt u een verzoek doen voor eerdere juridische
vestiging. Aan dat verzoek zal de gemeente
voldoen als de kavel bouwrijp is en de gemeente
met u schriftelijk overeenstemming bereikt over
de eerdere datum van juridische vestiging (tevens
ingangsdatum recht en datum feitelijke levering).

Tweede ronde
Het is mogelijk dat niet alle kavels worden
uitgegeven. In dat geval komt er voor het betreffende project een nieuwe inschrijfronde. Bij deze
tweede inschrijfronde wordt de volgorde waarin
de nog beschikbare kavels worden toegewezen
bepaald door de datum waarop de gemeente
uw digitale inschrijfformulier ontvangt. Bij deze
tweede inschrijfronde is er dus geen sprake van
loting van volgnummers door een notaris. Of er
een tweede inschrijfronde komt zal op 1 maart
2017 worden bekendgemaakt op de website.
Worden ook dan niet alle kavels uitgegeven, dan
kan de gemeente deze kavels uitgeven aan een
ontwikkelaar, die de kavels zal bebouwen binnen
dezelfde stedenbouwkundige voorwaarden als
die gelden voor de particulieren.

De kavelprijzen
Op een losse bijlage bij deze brochure, genaamd
“Zelfbouwkavels: afmetingen en prijzen” vindt u
informatie over de erfpachtgrondwaarden van de
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kavels. Zoals hiervoor al aangegeven:
1. is het moment van uw inschrijving bepalend
voor het bij uitgifte geldende canonpercentage en
2. kunt u bij acceptatie van de erfpachtaanbieding kiezen:
a. tussen een vaste of een variabele erfpachtgrondwaarde en
b. betaling van canon of afkoop van de canonverplichting.

BTW
Bij de vestiging van het erfpachtrecht (tevens
bouwrijpe levering kavel) dient u aan de gemeente 21% BTW over de erfpachtgrondwaarde te
voldoen. Dit geldt ongeacht of u kiest voor canonbetaling of afkoop. U kunt de BTW eventueel
meefinancieren in een hypotheek.

Financiering
Om geen tijd verloren te laten gaan èn omdat
het niet-verkrijgen van financiering geen ontbindende voorwaarde is, is het van belang dat
u voorafgaande aan acceptatie van de erfpachtaanbieding nagaat of u financiering kunt verkrijgen bij een bank. Bij zelfbouw kunnen er andere
eisen gesteld worden dan bij de koop van een
bestaand of nieuwbouwhuis waarvan immers de
waarde bekend is. Bij verkrijging van de financiering kan de bank bijvoorbeeld vragen om het
ontwerp van uw woning te laten taxeren. Een andere voorwaarde kan zijn dat u de omgevingsvergunning en/of de koop-aanneemovereenkomst
die u hebt gesloten met een aannemer moet
overleggen. Het is belangrijk dat u zich hierover
tijdig laat informeren.

Kosten
Wanneer u besluit uw eigen huis te bouwen krijgt
u te maken met allerlei soorten kosten. Naast
de kosten voor erfpacht krijgt u met een aantal
andere kostenposten te maken, zoals notariskosten en het bouwbudget waaruit niet alleen
aannemer en bouwmaterialen moeten worden
bekostigd maar ook zaken als een architect en
bouwleges. Denk ook aan de kosten voor aanleg van de nutsvoorzieningen, inrichtingskosten,
financieringskosten, dubbele woonlasten, etc.
Meer informatie over de kostenopbouw van een
zelfbouwwoning kunt u vinden op de website
http://www.amsterdam.nl/zelfbouw in het document “Wat kost het bouwen van een huis”.
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Informatie vanuit de
Gemeente Amsterdam
Informatie vanuit de gemeente

Helpdesk gemeente

U heeft ongetwijfeld veel vragen waarvan u de
antwoorden niet in deze brochurebladen vindt.
U kunt dan eens kijken op onze websites:
www.amsterdam.nl/zelfbouw, www.amsterdam.
nl/erfpacht.

Na uitgifte van de kavels kunt u tijdens het
gehele ontwerp- en bouwtraject met uw vragen
terecht bij de Helpdesk Zelfbouwkavels
Sloterweg locatie B.

Handboek Zelfbouw Sloterweg locatie B

De informatie in deze brochure is met zorg samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig of niet up-to-date is.

Na het accepteren van de erfpachtaanbieding
ontvangt u het handboek Zelfbouw Sloterweg
locatie B. Daarin staat belangrijke informatie over
overheidsregelgeving op dit gebied, (technische)
informatie en de procedures die van toepassing
zijn op het (zelf) bouwen van een huis op één van
de kavels.
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Wil je met me bouwen?
Is Amsterdam jouw stad? Zoek je een mooie plek, een toekomstig huis? Heb je originele
woonideeën? Realiseer ze dan nu, individueel of in een bouwgroep. Amsterdam biedt ruimte
aan zelfbouw, op diverse plekken in de stad. Amsterdam heeft aanbod in verschillende
buurten, voor zowel particulieren als groepen. Er zijn kavels voor vrijstaande woningen,
rijtjeswoningen maar ook in bestaande bouw. Wil je pionieren of bouw je liever in een
bestaande buurt? Woon je graag in een stedelijke omgeving of liever wat rustiger? Het is
allemaal mogelijk.
Amsterdam.nl/zelfbouw
Twitter @zelfbouw020
Facebook Zelfbouw Amsterdam
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