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Erfpacht 
 

 

Beste klant, 

Graag informeren wij je over erfpacht. Heb je verdere vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen 

met één van onze medewerkers. 

Begrip recht van erfpacht 

Het recht van erfpacht is een tijdelijk zakelijk recht waarbij een persoon (= de erfpachter) gedurende 

een periode van minimum 27 jaar en maximaal 99 jaar het volle genot verkrijgt over een onroerend 

goed dat eigenlijk aan een ander toebehoort. Willen partijen een recht van erfpacht vestigen, dan 

moet hiertoe een authentieke akte worden opgesteld waarin ook de inhoud van het bodemattest 

moet worden opgenomen.  

Als compensatie voor dit genotsrecht, zal de erfpachter een vergoeding in geld of natura betalen aan 

de eigenaar van het onroerend goed, de zogenaamde “canon”. Dit kan eenmalig of periodiek 

gebeuren. 

De rechten van de erfpachter 

Zoals reeds gesteld, verkrijgt de erfpachter het volledige genotsrecht van het onroerend goed 

gedurende een bepaalde periode.  

Tijdens deze periode kan de erfpachter gebruik maken van het onroerend goed alsof hij er zelf eigenaar 

van is, de erfpachter kan dus ook beslissen om het onroerend goed te verhuren of om bepaalde grote 

verbouwingswerken uit te voeren om het erf te verbeteren. 

De plichten van de erfpachter 

De belangrijkste verplichting van de erfpachter is uiteraard het correct betalen van de canon, dit is 

tevens een essentieel element van de erfpacht.  

Ten tweede is de erfpachter gehouden tot het onderhoud en het (laten) uitvoeren van de (gewone) 

herstellingswerken. Grove herstellingswerken zijn in beginsel niet ten laste van de erfpachter, tenzij 

ze noodzakelijk zijn door zijn schuld. Daarbij aansluitend moet de erfpachter zich gedragen als een 

goede huisvader ten aanzien van het goed.  

Daarenboven mag de erfpachter bij het einde van de erfpacht alle door hem opgerichte gebouwen en 

beplantingen die hij niet verplicht was op te richten wegnemen, op voorwaarde dat hij de schade aan 

de grond herstelt of vergoedt. 
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Vervolgens mag de erfpachter geen waardevermindering creëren op het onroerend goed. Deze 

verplichting is er ter bescherming van de eigenaar en beperkt de vrijheid die het volle genotsrecht in 

principe met zich meebrengt.   

Tot slot moet de erfpachter alle belastingen betalen die betrekking hebben op het erf, dit zijn zowel 

de gewone als de buitengewone belastingen. 

De rechten van de eigenaar 

De rechten van de eigenaar van het onroerend goed dat in erfpacht wordt gegeven, zijn relatief 

beperkt, maar kunnen wel financieel zeer interessant zijn.  

Voor het feit dat hij eigenlijk uitsluitend nog de rechten als blote eigenaar van het onroerend goed 

behoudt, ontvangt de eigenaar - op eenmalig of op periodieke basis - de canon(s) en dient hij de 

belastingen die horen bij het onroerend goed, niet te dragen.  

Daarenboven mag de eigenaar de gebouwen en beplantingen die in het kader van de erfpacht verplicht 

werden opgericht door de erfpachter behouden, net als de gebouwen en beplantingen die niet 

verplicht werden aangebracht door de erfpachter maar die niet werden afgebroken. Dit zonder dat de 

eigenaar hiertoe een vergoeding moet betalen aan de erfpachter, tenzij anders werd 

overeengekomen. 

De plichten van de eigenaar 

Net zoals het beperkt aantal rechten, zijn ook de verplichtingen van de eigenaar bijzonder gering. Er 

rust op hem geen enkele herstellings- of betalingsplicht. Hij is enkel gehouden om de erfpachter het 

vrij genot te laten en om de erfpachter te vrijwaren tegen uitwinning door derden.  

Opmerking: wat opvalt is dat noch de erfpachter, noch de eigenaar van het onroerend goed wettelijk 

gezien gehouden zijn tot het uitvoeren van grove herstellingswerken. Om tegemoet te komen aan deze 

lacune in de wetgeving, is het aan te raden dat partijen hieromtrent een onderlinge regeling treffen. 

Voordelen van recht van erfpacht 

De erfpachter beschikt over tal van mogelijkheden om het onroerend goed te exploiteren. Bovendien 

heeft hij ook een grote zekerheid over de duur van zijn overeenkomst, wat het interessant maakt als 

hij grote investeringen wil doen of bepaalde projecten wil realiseren. 

Daarnaast is de constructie van erfpacht voordelig in verhouding tot de genotsrechten waarover de 

erfpachter beschikt. 

Bovendien zijn ook de registratierechten laag. In geval van erfpacht betaalt de erfpachter immers 

slechts 2% registratierechten op de te betalen canons. 

Let op voor fiscaal misbruik! 

Zoals blijkt uit het bovenstaande, kan erfpacht in bepaalde gevallen een fiscaal interessante optie zijn. 

Enige voorzichtigheid is evenwel ten sterkste aangeraden, aangezien dergelijke constructie door de 

fiscus streng in de gaten wordt gehouden.  

Dit geldt in het bijzonder wanneer de verkoop wordt uitgesplitst in de uitgifte van een erfpacht en de 

verkoop van de eigendom of bij een erfpacht waarbij voor een te verwaarlozen prijs een aankoopoptie 

wordt voorzien. 


